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1. Inleiding

Het onderhavige wetsvoorstel strekt er toe de privatisering van het
Spoorwegpensioenfonds (SPF) met ingang van 1 januari 1994 te reali–
seren. Dit houdt in dat de directe overheidsbemoeienis met de pensioen–
regeling voor het personeel van de NV Nederlandse Spoorwegen (NS)
zal worden beëindigd. De sociale partners bij de NS zullen zelfstandig de
volledige verantwoordelijkheid dragen voor de pensioenregeling, waarop
alsdan de Pensioen– en spaarfondsenwet (PSW) van toepassing is.
Voorts zal het door de Spoorwegpensioenwet (Sp-wet) geregelde invali–
diteitspensioen voor NS-medewerkers vervallen en zullen de algemeen
geldende werknemersverzekeringen van toepassing worden.

Met de privatisering van het SPF komt een einde aan de discussie over
de manier waarop de privatisering vorm zou krijgen, welke discussie
medio 1986 is gestart. De Ministerraad heeft toen besloten een
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van privatisering van het SPF,
opdat de (financiële) banden tussen de rijksoverheid en het SPF geheel
verbroken zouden worden.

De resultaten van het onderzoek waren van dien aard dat de regering
medio juli 1990 het principebesluit kon nemen tot privatisering van het
SPF. Nader overleg over die privatisering heeft in mei 1991 geresulteerd
in een convenant tussen rijksoverheid, NS en SPF. Voornoemd convenant
is bij brief van 18 juni 1991 ter kennisneming aan de beide Kamers der
Staten-Generaal aangeboden (kamerstukken II 1990/91, 21 800 XII, nr.
58). Kenmerkend voor het convenant was de privatisering in twee fasen
namelijk het intrekken van de wettelijke ouderdoms– en nabestaanden–
pensioenregeling (OP/NP) met ingang van 1 januari 1993 en het per 1
januari 1996 intrekken van de invaliditeitspensioenregeling (IP) op basis
van de Sp-wet.

Bij de uitwerking van het convenant bleek het evenwel mogelijk de
gehele Sp-wet in te trekken en het SPF te brengen onder de werking van
de PSW.
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Over de uitgangspunten en het financiële kader van de privatisering is
in bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt tussen de Ministers van
Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat enerzijds en vertegen–
woordigers van de NS en het SPF anderzijds. De Ministerraad heeft op
10 augustus 1992 ingestemd met de uitkomsten van het bestuurlijk
overleg. De desbetreffende besluitenlijst is met brief van 7 oktober 1992
(DGV/V225410) aan de Kamer ter kennisneming toegezonden.

2. De privatisering van het SPF

2.1. De uitgangssituatie

Het SPF is een publiekrechtelijk pensioenfonds dat de wettelijke
regeling uitvoert inzake de pensioenvoorziening van het NS-personeel.
De Sp-wet regelt de inhoud van de pensioenregeling (ouderdoms–,
nabestaanden– èn invaliditeitspensioen). Wat de financiering betreft,
geldt dat in de Sp-wet onder meer de pensioenbijdrage (het premieper–
centage) is vastgesteld, terwijl voorts in de Sp-wet de garantie is
neergetegd dat de overheid eventuele tekorten bij het SPF zal aanvullen.
Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat het wettelijke premieper–
centage is verwerkt in de rijksbijdrage van Verkeer en Waterstaat aan de
NS, de zgn. FOR (Financiële bijdrage openbaar Railvervoer).

Ook de beleggingen van het SPF zijn gebonden aan door de overheid
op basis van de Sp-wet gegeven regels. Dit houdt onder meer in dat het
SPF niet in het buitenland mag beleggen.

2.2. Redenen voor privatisering SPF

De nauwe financiële banden tussen de rijksoverheid en het SPF zijn in
algemene zin niet verenigbaar met de lijn van afstandelijke bemoeienis
die de rijksoverheid sinds 1985 hanteert ten opzichte van de NS (vgl.
«Basisfilosofie Verhouding Rijksoverheid-NS», kamerstukken II 1984/85,
18984, nr. 1).

Een grotere of volledige financiële verantwoordelijkheid van de sociale
partners bij de NS voor wat betreft de pensioenvoorziening is evenwel
niet denkbaar zonder dat de zeggenschap over de pensioenregeling als
zodanig eveneens wordt overgedragen.

Voorts geldt dat het in maatschappelijk opzicht niet meer aan–
vaardbaar lijkt dat de pensioenvoorziening voor het NS-personeel
wettelijk geregeld is. De regeling van het ouderdoms– en nabestaanden
pensioen behoort in het algemeen immers tot de verantwoordelijkheid
van de sociale partners. Er is geen doorslaggevende reden waarom dit
laatste niet voor de sociale partners bij de NS zou gelden. Door de priva–
tisering van het SPF verkrijgen zij deze verantwoordelijkheid.

Sinds 1986 verzoekt het SPF om de beleggingsvoorschriften te
verruimen. Door de privatisering zal het SPF een beleggingsbeleid
kunnen voeren dat wat overheidsregulering betreft alleen zal dienen te
voldoen aan het in de PSW genoemde criterium van solide beleggen,
onder (repressief) toezicht van de Verzekeringskamer. Dit brengt mee dat
na privatisering de mogelijkheden verruimd worden om in zakelijke
waarden te beleggen. Ook zal dan de mogelijkheid aanwezig zijn om in
het buitenland te beleggen.

Bovendien is de privatisering van het SPF in overeenstemming met de
ontwikkeling om de NS in het algemeen verder op afstand te zetten van
de rijksoverheid. In dit verband wordt verwezen naar het advies van de
Commissie Wijffels (kamerstukken II 1991/92, 18986, nr. 3) en het
Kabinetsstandpunt (kamerstukken II 1992/93, 18 986 nr. 4).
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Het lijkt niet doenlijk om met de NS een privatiseringstraject in te gaan
en het SPF in de huidige opzet te laten voortbestaan.

Hierbij kan tenslotte ook worden gewezen op de EG-regelgeving
waarbij de overheid geen bevoegdheid heeft om eenzijdig in te grijpen in
de bedrijfsvoering van de NS. Verwezen kan hierbij worden naar de
EEG-verordening nr. 1893/91 (PbEG nr. L 169 van 29 juni 1991), die in
werking is getreden op 1 juli 1992, alsmede de EEG-richtlijn nr. 440/91
(PbEG nr. L 237 van 24 augustus 1991), die in werking is getreden op 1
januari 1993. In het verlengde daarvan acht de overheid het wenselijk
dat de verantwoordelijkheid voor de pensioenregeling wordt overge–
dragen aan de sociale partners van de NS.

2.3. Uitgangspunten van privatisering SPF

De privatisering wordt gerealiseerd met inachtneming van de volgende
uitgangspunten. Over de onderstaande, integraal weergegeven,
uitgangspunten is overeenstemming bereikt in het reeds in het eerste
hoofdstuk genoemde bestuurlijk overleg.

1. Het niveau van het netto-inkomen van het NS-personeel ondergaat
op het moment van privatisering geen wijziging als gevolg van de privati–
sering.

2. Het niveau van de netto-uitkeringen (inclusief bovenwettelijke
aanvullingen) van de verschillende regelingen is op het moment van
privatisering gelijk aan het niveau van de uitkeringen op basis van de
Sp-wet.

3. Het niveau van de ouderdoms– en nabestaandenaanspraken is op
het moment van privatisering gelijk aan het niveau van de aanspraken op
basis van de Sp-wet.

4. De som van de WAO-aanspraken en de bovenwettelijke invalidi–
teitsaanspraken is op het moment van privatisering gelijk aan het niveau
van de invaliditeitsaanspraken op basis van de Sp-wet.

5. De reeds ingegane invaliditeitspensioenen worden overgenomen
door het AOF.

6. Het vermogen van het SPF wordt overgedragen aan de Stichting
SPF.

7. Het geprivatiseerde SPF wordt rechtsopvolger onder algemene titel
van het huidige SPF.

8. Pensioenpremiefluctuaties na privatisering behoren tot het bedrijfs–
matige risico van de NS.

9. De loonkostensprong die bij NS ontstaat als gevolg van de privati–
sering zal, gedurende een overgangsperiode, worden gefinancierd via
een deel van de reserve van het SPF, dat bestemd is voor de invaliditeits–
regeling tot aan de privatisering met uitzondering van het bovenwettelijk
ip en de reeds ingegane ip.

De uitwerking van bovengenoemde uitgangspunten naar de wijze
waarop de privatisering van het SPF vorm zal krijgen, heeft geleid tot de
nuancering van enkele uitgangspunten.

Ten aanzien van het tweede en vierde uitgangspunt kan worden
opgemerkt dat de term gelijk aan het niveau de betekenis heeft van
gelijkheid. De gelijkheid houdt in dat het niveau van de netto-uitkeringen
op het tijdstip van privatisering van het SPF in totaal gelijk dient te zijn
met het niveau van de uitkeringen op grond van de Sp-wet.

In het vorengenoemde derde uitgangspunt heeft de zinsnede gelijk aan
het niveau de betekenis van gelijkwaardig. Het uitzicht op op/np zal
vanaf het moment van privatisering van het SPF niet meer onvoorwaar–
delijk gebonden zijn aan de ontwikkeling van de algemene loonstijging
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van het NS-personeel, maar tevens worden gerelateerd aan de beschik–
baarheid van financiële middelen bij het fonds (voorwaardelijke
indexatie). De voorwaardelijke indexatie behoeft materieel niet tot een
slechter resultaat te leiden.

Bij het zesde uitgangspunt kan worden aangetekend dat het gehele
vermogen van het SPF wordt overgedragen aan de Stichting SPF.

Het vrijvallende deel van het vermogen van het SPF als gevolg van de
overdracht van de reeds ingegane ip aan het AOF zal worden overge–
dragen aan de rijksoverheid en worden besteed aan extra investeringen
in NS-infrastructuur.

Ten aanzien van het negende uitgangspunt kan worden aangetekend
dat de NS in overleg met het SPF heeft gekozen voor het hanteren van
het zogenaamde premiereductiesysteem als oplossing voor de loonkos–
tensprong. Voor een toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.

2.4. Beschrijving privatisering

2.4.1. De gevolgen van de privatisering

De privatisering van het SPF heeft tot gevolg dat op het moment van
privatiseren, NS ingevolge artikel 2 van de PSW op grond van haar
pensioentoezeggingen aan het NS-personeel ingevolge de PSW een
pensioenfonds dient op te richten, of dient toe te treden tot een reeds
bestaand bedrijfspensioenfonds dan wel een andere in de PSW aange–
geven pensioenvoorziening dient te treffen. De NS heeft inmiddels een
bedrijfspensioenfonds opgericht onder de naam de Stichting SPF. De
statuten van de Stichting SPF zullen op grond van de PSW ter
goedkeuring aan de Verzekeringskamer worden voorgelegd. Over de
inhoud van zowel de statuten als het pensioenreglement vindt overleg
plaats tussen de sociale partners bij NS. Het concept-reglement en de
Statuten van de Stichting zijn als bijlagen 2 en 3 bij de memorie van
toelichting gevoegd.

Het spreekt voor zich dat ook voor het overige zal worden voldaan aan
hetgeen de PSW voorschrijft bij de oprichting van een pensioenfonds.

Een ander gevolg van de privatisering is de overgang op de Stichting
SPF van alle verplichtingen en verantwoordelijkheden die voor de datum
van de privatisering bij het SPF zijn gevestigd ingevolge de Sp-wet. Ten
aanzien van aanspraken betreft het ouderdoms– en nabestaandenpen–
sioen en invaliditeitspensioen, voor zover deze laatste althans uitgaan
boven de aanspraken ingevolge de WAO en de AAW.

In samenhang hiermee dient de overdracht plaats te vinden van het
huidige vermogen van het SPF aan de Stichting SPF.

Voorts houdt de privatisering uiteraard in dat de Sp-wet wordt
ingetrokken. Vanaf het moment van intrekking zal het NS-personee! niet
langer recht hebben op een bij wet geregeld invaliditeitspensioen. Dit
heeft tot gevolg dat het NS-personeel niet meer is uitgezonderd van de
algemeen geldende werknemersverzekeringen (de WW, WAO en ZW).
Toekomstige aanspraken terzake van werkloosheid en arbeidsonge–
schiktheid en/of aanspraken die reeds geldend zijn gemaakt en die deze
wettelijke regelingen te boven gaan, kunnen geregeld worden als boven–
wettelijke voorziening in de pensioenregeling, of bij CAO. Dit zal primair
de verantwoordelijkheid van de sociale partners zijn. De afdekking van
het WAO-gat is een voorbeeld van een bovenwettelijke voorziening die
geregeld zal worden in het pensioenreglement. De sociale partners bij de
NS zijn dit overeengekomen. In de voigende paragraaf wordt ingegaan
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op de wijze waarop sociale partners na privatisering zullen omgaan met
bovenwettelijke voorziening.

Artikel M 2, tweede lid, van de Spoorwegpensioenwet beoogt een
verstoring in het financiële evenwicht van het fonds op te vangen door
de inkomsten van het fonds te verhogen met 15 gelijke jaarlijkse
termijnen uit te betalen bedragen danwel te verlagen met een verlaging
van de krachtens dit artikel verstrekte bijdragen. Artikel M 2 legt de
verantwoordelijkheid voor het financiële evenwicht van het fonds bij het
Rijk.

Uitgangspunt van de privatisering is echter dat de directe overheidsbe–
moeienis met de pensioenregeling van NS-personeel wordt beëindigd en
dat de sociale partners bij de NS zelfstandig de volledige verantwoorde–
lijkheid zullen dragen voor deze pensioenregeling. Eén van de gevolgen
van de intrekking van de Sp-wet zal zijn dat ook de garantiebepaling van
artikel M 2 vervalt.

Door de privatisering zal de Stichting SPF als bedrijfspensioenfonds
verantwoordelijk zijn voor de betaling van de pensioenen en daarbij,
ingevolge de PSW, onder toezicht staan van de Verzekeringskamer. De
Stichting heeft, in overleg met de NS, gekozen voor een financierings–
systeem dat zoveel mogelijk zekerheid biedt voor de kwaliteit en solvabi–
liteit van de pensioenregeling. Overigens is overeengekomen dat de
loonkostensprong bij de NS aanvankelijk gefinancierd zal worden uit een
reductie van de door de NS af te dragen premie (zie paragraaf 4.3. en
voorts de bijlage, die in overleg met de NS en het SPF tot stand is
gekomen. Indien er in de toekomst toch nog financiële tekorten zullen
ontstaan, zal dit worden opgevangen door extra premie-aanpassingen
danwel aanpassing van de pensioenregeling. Passende maatregelen
terzake zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van sociale partners bij
de NS en het besti'ur van de Stichting, zoals ook is vastgelegd in artikel
16 van de Statuten van de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

Bij de overdracht van het vermogen van het SPF naar de Stichting SPF
staat voorop dat de Stichting SPF voldoende vermogensbestanddelen
heeft teneinde de betaling van pensioenen te verzekeren.

Eén van de gevolgen van de privatisering is dat, door de overdracht
van de reeds ingegane invaliditeitspensioenen aan het Arbeidsonge–
schiktheidsfonds, een deel van de reserve van het SPF zal vrijvallen.
Artikel 4 bepaalt dat de Stichting SPF op de datum van inwerkingtreding
van de wet het vrijgevallen bedrag verschuldigd is aan de Staat der
Nederlanden. Het bedrag zal zo spoedig mogelijk door de Stichting
worden overgedragen.

Met betrekking tot de problematiek van de pensioenbreuk kan worden
opgemerkt dat in het pensioenreglement bepalingen zullen worden
opgenomen ten aanzien van de overdracht en overname van wiskundige
reserves van de deelnemers en ten aanzien van pensioenaanspraken van
andere pensioenfondsen. In dit verband kan voorts worden gewezen op
het thans bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangige
wetsvoorstel tot wijziging van de PSW waarbij pensioenfondsen verplicht
zullen zijn om op verzoek van deelnemers voor overdracht van pensioen–
aanspraken zorg te dragen. De Stichting SPF zal bij inwerkingtreding van
het onderhavige wetsvoorstel onder de werking van de PSW vallen.
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2.4.2. De overgang van aanspraken NS-personeel ingevolge de Sp-wet
naar de algemeen geldende werknemersverzekeringen en volksverzeke–
ringen

Zoals hiervoor is aangegeven, zal het NS-personeel vanaf de datum
van de privatisering via de werknemersverzekeringen verzekerd zijn tegen
geldelijke gevolgen van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

In hoofdstuk 3 is het overgangsrecht opgenomen dat noodzakelijk is in
verband met het van toepassing worden van deze werknemersverzeke–
ringen.

Met name betreft het bepalingen inzake de omzetting van de bij
intrekking van de Sp-wet reeds ingegane:

a. invaliditeitspensioenen in WAO-uitkeringen;
b. NS-wachtgelden en NS-werkloosheidsuitkeringen in WW-uitke–

ringen;
Een dergelijke omzetting ligt in de rede, omdat bij het verzekerd

worden ingevolge de werknemersverzekeringen terstond de volledige
WW– en WAO-premie verschuldigd is.

Deze omzetting heeft tot gevolg dat zowel iedere NS-werknemer, als
de gewezen werknemer die een uitkering ontvangt wegens werkloosheid
en/of langdurige arbeidsongeschiktheid krachtens de desbetreffende
NS-regelingen of wegens de invaliditeit krachtens de Sp-wet, vanaf het
moment van privatiseren verzekerd is voor de WAO en WW. Ook de
Toeslagenwet (TW) wordt van toepassing op de NS-werknemers en de
vorenbedoelde gewezen NS-werknemers.

Ten behoeve van de overgang van de reeds ingegane uitkeringen zal
worden uitgegaan van de fictie dat de (gewezen) NS-werknemer vanaf
de datum van indiensttreding bij de NS verzekerd is geweest ingevolge
de werknemersverzekeringen. Voor de wijze waarop de omzetting van de
reeds ingegane uitkeringen plaatsvindt wordt verwezen naar de artikels–
gewijze toelichting. Aangezien de NS na de privatisering van het SPF valt
onder het werkterrein van de Bedrijfsvereniging voor het Vervoer zal
deze bedrijfsvereniging zorg moeten dragen voor de vorenbedoelde
omzetting.

NS-personeel dat ten laste van de NS op grond van het Reglement
Dienstvoorwaarden (RDV) een uitkering geniet wegens ziekte zal vanaf
de datum van privatisering worden verzekerd krachtens de Ziektewet.
Omdat het kortlopende uitkeringen betreft (maximaal 52 weken) is het
ter beperking van de beleidslasten niet zinvol om het NS-personeel dat
voor inwerkingtreding van deze wet een uitkering geniet wegens arbeids–
ongeschiktheid wegens ziekte over te hevelen naar de Ziektewet en zal
dit onder de regeling van het RDV blijven. Na overleg met de NS en de
vakbonden is besloten om het RDV in te trekken op het moment van
privatisering van het SPF. De bepalingen in de zevende titel A van het
Derde Boek van het Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeidsovereen–
komst zullen hierdoor van toepassing zijn op het NS-personeel. In de
overgangsbepalingen zal onder andere worden opgenomen dat de uitke–
ringen wegens arbeidsongeschiktheid door ziekte niet zullen worden
gewijzigd.

Een ander effect van het gegeven dat het NS-personeel geen
aanspraak of uitzicht meer zal hebben op invaliditeitspensioen krachtens
de Sp-wet, is dat de uitzondering van NS-personeel van de uitkeringen
en voorzieningen van de AAW (geregeld in artikel 7, eerste lid, artikel 57,
vijfde lid, en artikel 57a, derde lid, van de AAW) komt te vervallen. De
zogenaamde fictieve uitvoering van de AAW op grond van de regels
gesteld krachtens artikel 8, derde lid, van die wet door het SPF wordt
beëindigd.
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2.4.3. De vermogenspositie van het SPF

Voor de vaststelling van de vermogenspositie van het SPF is uitgegaan
van de meest recente cijfers van het SPF. De extrapolatie is gebaseerd
op de laatst gepubliceerde jaarrekening (1991). Voorts is uitgegaan van
de waarderingsmethoden zoals deze thans bij het opstellen van de
jaarrekening worden gehanteerd.

Een nadere vaststelling van de vermogenspositie van het SPF zal eerst
ultimo 1993 kunnen plaatsvinden, waarbij de alsdan te hanteren waarde–
ringsregels expliciet ter goedkeuring aan de Minister van Verkeer en
Waterstaat zuilen worden voorgelegd. De definitieve vermogenspositie
kan pas medio 1994 bepaald worden.

Het vermogen op het tijdstip van privatisering (ultimo 1993) bedraagt
naar schatting ruim f 9,6 miljard (exclusief een bedrag van 340 miljoen
dat toe te rekenen valt aan de invaliditeitspensioenen tot aan het
WAO-niveau).

De contante waarde voor opgebouwde aanspraken ouderdoms–,
nabestaanden– en bovenwettelijke invaliditeitspensioenen bedraagt dan
ca. f 6,0 miljard. De algemene reserve bedraagt 3,6 miljard. De dekkings–
graad zal ca. 159 % bedragen.

3. Financiële gevolgen privatisering SPF

3.1. Financiële gevolgen voor de NS en het SPF

De privatisering van het SPF en de daarmee gepaard gaande onder–
brenging van het NS-personeel bij de werknemersverzekeringen heeft
belangrijke financiële consequenties voor de NS.

Deze houden verband met het feit dat er vanaf het moment van privati–
sering premies verschuldigd zullen zijn ingevolge de algemeen geldende
werknemersverzekeringen. Het totaal van deze premies is hoger dan het
totaal van de lasten van NS in verband met de NS-regeling inzake
werkloosheid en invaliditeit in de huidige situatie. Op basis van het
uitgangspunt dat de NS-werknemer van de privatisering geen nadeel
mag ondervinden, dus van een gelijk blijven van het netto-inkomen,
houdt het voorgaande een stijging in van de totale loonkosten bij de NS.
De loonkostenstijging zal op het moment van privatiseren in eerste
instantie circa 10 % van de totale loonkosten bedragen. De totale
arbeidslasten voor de NS zouden hierdoor bij extrapolatie naar 1994 (het
eerste jaar van de privatisering) toenemen van ca. 1620 miljoen naar ca.
1782 miljoen. Hierdoor ontstaat een structurele lastenverzwaring voor
NS.

De loonkostenstijging zal volgens een berekening die gebaseerd is op
het niveau van de sociale-zekerheidspremies 1992, circa 10% van de
totale loonsom bedragen. Volledigheidshalve wordt hierbij aangetekend
dat uitgegaan is van de aanname dat de NS voor de ZW eigen-risico–
drager zal worden. Voor de berekening van de financiële effecten is dus
geen rekening gehouden met de afdracht van de ZW-premie. Bij het SPF
vervalt door de privatisering de reservering voor latente invaliditeitspen–
sioenen.
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Bij de beslissing van de privatisering van het SPF is uitgangspunt
geweest dat de hiervoor genoemde loonkostenstijging bij NS in eerste
instantie opgevangen zal worden door enerzijds de te ontvangen premie–
vergoeding en anderzijds door de vrijval van de latente ip-reserve toe te
voegen aan het op de datum van privatisering vastgestelde
op/np-vermogen van het SPF.

Vervolgens kan uit het resulterende totale op/np-vermogen op basis
van het door het SPF gehanteerde premiesysteem een premiereductie
voor op/np volgen, welke hoog genoeg is om althans gedurende een
aantal jaren de toename van loonkosten die bij de NS ontstaat te finan–
cieren. De NS en de regering zijn van mening dat het premiereductie–
systeem op adequate wijze voorziet in de opvang van een loonkosten–
stijging waarbij onderkend wordt dat op langere termijn met een pensi–
oenpremiestijging rekening gehouden moet worden die op basis van de
gemaakte afspraken voor het bedrijfsrisico van NS komt, zodat de
loonkostenstijging bij de NS zich op termijn alsnog manifesteert. In
paragraaf 4.3. zal worden ingegaan op de werking van het premiereduc–
tiesysteem.

Aan de zijde van de Stichting SPF doet zich verder als gevolg van de
privatisering het volgende financiële effect voor. Als gevolg van de
overdracht van de reeds ingegane ip aan het AOF zal een deel van de
reserve van het SPF vrijvallen. Het vermogen is bestemd voor extra
investeringen in NS-infrastructuur. De uitwerking van de overdracht
tussen rijksoverheid, het SPF en de NS zal worden vastgelegd in een
brief In de volgende paragraaf zal hierop worden ingegaan.

Deze gezamenlijke brief kan worden beschouwd als een overeenkomst
tussen de rijksoverheid, het SPF en de NS.

Zoals in paragraaf 4.3. nader zal worden uiteengezet is één van de
belangrijkste uitgangspunten van de privatisering dat de Stichting SPF
voldoende vermogensbestanddelen heeft om de betaling van pensioenen
te verzekeren. Daarnaast zijn bij de privatisering de uitgangspunten, dat
het niveau van het netto-inkomen van het NS-personeel geen wijziging
ondergaat alsmede dat de loonkostensprong die bij de NS ontstaat door
een deel van de reserve van het SPF, van groot belang.

De vraag kan gesteld worden of de huidige financiële situatie van de
NS en het aangekondigde voornemen van de NS-directie om een aantal
van 3 500 banen te doen verdwijnen, consequenties heeft voor de finan–
ciële positie van de Stichting SPF. Ten aanzien van deze vraag kan
gesteld worden dat het verlies van de NS over 1992 mede veroorzaakt is
door een forse voorziening voor de reorganisatie van de NS. Daarbij
dient te worden gememoreerd dat ernaar gestreefd wordt gedwongen
ontslagen te voorkomen. Het verlies van arbeidskrachten zal uitgesmeerd
worden over enkele jaren (tot 1998). De verwachting is dat derhalve de
verhouding actieven/inactieven voor het SPF niet zal veranderen en geen
financiële consequenties voor de Stichting SPF tot gevolg zal hebben.

3.2. Financiële gevolgen voor de rijksoverheid

De overdracht van de reeds ingegane invaliditeitspensioenen aan het
AOF zal zoals in paragraaf 3.1. een vrijval van een deel van de reserve bij
het SPF tot gevolg hebben. Het met deze reserve gemoeide vermogen
wordt aan de rijksoverheid overgedragen. De rijksoverheid zal hiermee
de vorderingen die de NS heeft op de Staat der Nederlanden aflossen.
Het bedrag dat hiermee op de begroting van Verkeer en Waterstaat
vrljvalt zal, overeenkomstig de afspraken in bestuurlijk overleg, worden
gebruikt voor extra investeringen in NS-infrastructuur.
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Met «extra» investeringen wordt bedoeld dat het bedrag wordt toege–
voegd aan het totale NS-investeringsbudget. Het wordt niet wenselijk
geacht om concrete projecten aan te wijzen omdat dat de dynamiek
eigen aan een planning kan ondermijnen.

In het reeds in de inleiding genoemde bestuurlijk overleg is overeenge–
komen dat tot aan privatisering een pensioenbijdrage geldt van 8%
(premievrijval ca. 51 miljoen per jaar t.o.v. een structureel percentage
van 11,2) van de bijdragegrondslag en een pensioenpremievergoeding
van eveneens 8%.

Onafhankelijk van de hoogte van de pensioenpremie die na privati–
sering door het bestuur van de Stichting SPF zal worden bepaald, zal de
pensioenpremievergoeding, met een tussenstap van 9,5% voor de jaren
1994 en 1995 bedragen (premievrijval ca. 27 miljoen per jaar t.o.v. een
structureel percentage van 11,2). Vanaf 1996 zal de pensioenpremiever–
goeding 11,2% bedragen. De opbrengst van deze premieverlagingen
(voor de jaren 1994 en 1995 t.o.v. een structurele pensioenpremie van
11,2%) zal tevens worden aangewend voor extra investeringen in
NS-infrastructuur. De afspraak tussen de rijksoverheid en de NS over de
hoogte van de pensioenpremievergoeding heeft geen relatie met de
privatisering van het SPF.

3.3. Financiële gevolgen voor de sociale fondsen

De Stichting SPF draagt zowel de toekomstige invaliditeitsverplich–
tingen als de verplichtingen inzake reeds ingegane invaliditeitspensi–
oenen, voorzover dat het wettelijk deel betreft, over aan het AOF.

De lasten voor het AOF nemen hierdoor toe met ca. f 65 miljoen
(waarvan ca. 10 miljoen overhevelingstoeslag en werkgeverslasten).

Tegenover de extra lasten voor het AOF staan in de toekomst extra
premie-ontvangsten, omdat het NS-personeel WAO-premie gaat betalen.
De extra premie-ontvangsten zullen jaarlijks ca. 90 miljoen bedragen.

Uit het voorgaande blijkt dat zowel in 1994 als in de structurele
situatie sprake is van een positief saldo van ca. f 25 miljoen voor het
AOF, omdat het arbeidsongeschiktheidsrisico bij de NS lager is dan het
gemiddelde.

De NS draagt de verplichtingen ten aanzien van werkloosheidsuitke–
ringen over aan het Wachtgeldfonds van de Bedrijfsvereniging voor het
Vervoer (voor de eerste acht weken werkloosheid) en het Algemeen
werkloosheidsfonds (AWF).

Tevens wordt het wettelijk deel van de reeds ingegane uitkeringen
overgedragen. De overdracht van verplichtingen aan het Wachtgeldfonds
is op langere termijn budgettair neutraal. De NS heeft nu reeds voor
arbeidscontractanten, die verplicht verzekerd zijn voor de werknemers–
verzekeringen, een eigen risicogroep binnen het Wachtgeldfonds.

De overdracht van verplichtingen aan het Wachtgeldfonds zal daarom
voor de NS slechts betekenen dat NS gedurende de eerste acht weken
werkloosheid geen uitkering verschuldigd is aan de werkloze
NS-werknemer, maar de kosten in de vorm van premie afdraagt aan het
Wachtgeldfonds. Wel zal de premie tijdelijk boven lastendekkend niveau
moeten worden vastgesteld om de wettelijk vereiste reserve op te
bouwen.

Voor het AWF verloopt de overdracht niet budgettair neutraal. Evenals
bij het AOF zijn de extra premie-opbrengsten hoger dan de extra lasten.
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De extra lasten voor het AWF bedragen ca. f30 miljoen in 1994 en ca.
f 10 miljoen structureel (waarvan ca. 2 miljoen overhevelingstoeslag en
werkgeverslasten). De hogere lasten in 1994 hangen samen met de
overgang van reeds ingegane aanspraken met een uitkering op grond van
de wachtgeld-VUT naar de WW. Deze wachtgeld-VUT-regeling is
inmiddels ingetrokken en leidt derhalve slechts tijdelijk tot extra lasten
voor de WW. De extra premie-ontvangsten voor het AWF bedragen ca.
f 35 miljoen.

Per saldo is bij het AWF sprake van een positief saldo van ca. f 5
miljoen in 1994 en van ca. f25 miljoen structureel.

Voor het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds (AAF) verloopt het
omzetten van de fictieve uitvoering van de AAW (vervat in artikel 11 van
deze wet) door het Spoorwegpensioenfonds, in de reële uitvoering door
de Bedrijfsvereniging voor het Vervoer (BV Vervoer) niet budgettair
neutraal. In de huidige situatie brengt het SPF de uitkeringen en voorzie–
ningen - voorzover vergelijkbaar met die van de AAW - van de onder de
Sp-wet vallende personen reeds in rekening bij het AAF.

In de nieuwe situatie moet het AAF over de AAW-uitkeringen overhe–
velingstoeslagen en werkgeverslasten betalen. Dit leidt tot een lastenver–
hoging voor het AAF van ca. f 6 miljoen.

De administratiekosten van de BV Vervoer zullen toenemen met naar
schatting ca. f3 miljoen. De helft daarvan is bestemd voor de uitvoering
van de AAW/WAO en wordt vergoed door het AAF.

Het AAF betaalt het SPF eenzelfde bedrag als vergoeding voor het
uitvoeren van de AAW. Per saldo nemen de uitvoeringskosten dus met
ongeveer f 1,5 mln toe.

Bovenstaande lasten voor het AOF, het AAF en het AWF zijn inclusief
overhevelingstoeslagen en werkgeverslasten voor de werknemersverze–
keringen. Tegenover de overhevingstoeslagen staan evenhoge premie–
inkomsten voor de fondsen volksverzekering. De werkgeverslasten leiden
tot onderlinge betalingen binnen het circuit van de werknemersverzeke–
ringen. Wanneer rekening wordt gehouden met deze positieve effecten
bij de andere fondsen bedraagt het totale positieve saldo ca. f 62 mln
voor alle sociale-zekerheidsfondsen tezamen.

4. Premiereductiesysteem en fiscale effecten

4.1. Inleiding

De privatisering van het SPF leidt bij de NS tot een stijging van de
loonkosten als gevolg van het onder de werknemersverzekeringen
brengen van het NS-personeel. De financiering van deze extra
loonkosten zal geheel ten laste van de NS komen.

De NS kan na privatisering daartoe tijdelijk een deel van het vermogen
van het SPF inzetten. Na ca. 20 jaar zal het desbetreffende vermogen
van het SPF zijn afgebouwd. Vanaf dat moment dient de NS de
loonkosten te financieren binnen het normale budget. Vanaf het moment
van privatiseren is de NS verantwoordelijk voor de financiering van de
pensioenvoorziening. Daartoe dient de NS premie af te dragen aan de
Stichting Spoorwegpensioenfonds.

4.2. Premiereductiesysteem

Zoals in de inleiding reeds vermeld, gaat het convenant dat in mei
1991 werd ondertekend uit van een scheidmg tussen de regelingen van
enerzijds het invaliditeitspensioen en anderzijds het ouderdoms– en
nabestaandenpensioen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 305, nr. 3 10



Het convenant blijft gelden voorzover er in onderhavige wet niet van af
wordt geweken.

Bij de uitwerking is gebleken dat het SPF zonder scheiding van ip en
op/np kan worden geprivatiseerd.

Dit heeft ertoe geleid dat in de huidige situatie de ip-regeling overge–
dragen wordt aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Het vrijvallende
vermogen dat samenhangt met het ip wordt besteed aan NS-infra–
structuur. De uitwerking zal worden vastgelegd in een brief van de
Minister van Verkeer en Waterstaat aan de NS.

In het bestuurlijk overleg van juni 1992 tussen de Ministers van
Binnenlandse Zaken en van Verkeer en Waterstaat, het SPF en de NS
(geaccordeerd in de Ministerraad van 10 augustus 1992) is overeenge–
komen dat het SPF de verplichting heeft het pensioenvermogen dat
betrekking heeft op de na de verzelfstandiging door de WAO verzekerde
verplichtingen in te zetten ter financiering van de loonkostensprong die
bij NS ontstaat als gevolg van de verzelfstandiging.

De wijze waarop deze verplichting wordt ingevuld wordt bepaald door
de NS en het SPF. In overleg met het SPF en de NS is de volgende
cijferreeks tot stand gekomen om deze verplichting weer te geven
(bijlage 1).

Uitgaande van een startvermogen in 1994 van f9,6 miljard, een
premievergoeding van 9,5% in 1994 en 1995 (11,2% voor latere jaren)
zal de contante waarde opgebouwde rechten in 1994 f 6,0 miljard
bedragen.

De loonkostensprong komt in 2023 in zijn volle omvang, en in latere
jaren oplopend, voor rekening van NS (316,5 mln voor 2023). Hierbij is
uitgegaan van een rendement van het beginvermogen zonder rekening te
houden met het uitkeringenpatroon door de jaren heen.

In het convenant van 1991 is vastgelegd dat vanaf het moment van
privatiseren premiemutaties met betrekking tot de ouderdoms– en
nabestaandenpensioenregeling worden beschouwd als bedrijfsmatige
risico's voor de NS.

Deze vallen onder de arbeidskostenontwikkeling van de NS. De risico's
van privatisering worden dan ook bij de NS gelegd.

Op deze plaats dient vermeld te worden dat wanneer NS niet bereid
was gebleken de loonkostensprong voor zijn rekening te nemen de priva–
tisering geen doorgang had kunnen vinden.

Bovenstaande benadering past geheel in de filosofie van het advies
van de commissie-Wijffels. In de toekomst zal de rijksoverheid zich in
toenemende mate afstandelijk opstellen ten opzichte van de NS.

De keuze voor het premiereductiesysteem kan betekenen dat het SPF
onder de pensioenfondsenheffing gaat vallen, indien besloten mocht
worden alsnog de verdere parlementaire behandeling te bevorderen. In
hoofdstuk 5 zal nader worden ingegaan op de gevolgen voor de Stichting
SPF.

Na privatisering wordt op verschillende manieren verantwoording
afgelegd door en controle uitgeoefend op het pensioen–, financierings–
en beleggingsbeleid van de Stichting SPF:

a. het pensioenreglement moet worden goedgekeurd door de Verzeke–
ringskamer, evenals wijzigingen daarin.

b. de actuariële en bedrijfstechnische nota zal jaarlijks worden gecon–
troleerd door de Verzekeringskamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 305, nr. 3 11



c. de jaarrekening van de Stichting SPF staat onder controle van een
registeraccountant.

d. de door de Stichting SPF ingeschakelde externe actuaris moet
toegelaten zijn door de Verzekeringskamer.

e. de Stichting SPF is in het kader van het toezicht verplicht om
jaarlijks de informatiestaten van de Verzekeringskamer in te vullen
teneinde na te kunnen gaan of de aangegane verplichtingen in voldoende
mate zijn gedekt, onderdeel van het toezicht vormt daarbij ook de
kwaliteit van de beleggingsportefeuille.

Tevens zal in de budgetteringsbesprekingen tussen de rijksoverheid en
de NS terdege rekening gehouden worden met de afspraken die gemaakt
zijn in het kader van de privatisering.

4.3. De werking van het premiereductiesysteem

De oplossing van de financiële problematiek van de privatisering van
het SPF is, na gedegen bestudering, gelegen in de bereidheid van de NS
en het SPF tot financiering van de loonkostensprong. De loonkosten–
sprong ontstaat als gevolg van het onder de algemeen geldende werkne–
mersverzekeringen brengen van het NS-personeel.

De besluitvorming in het kabinet omtrent de privatisering van het SPF
heeft plaatsgevonden na bestudering van de financiële positie van het
fonds. De financiering van de loonkostensprong dient er niet toe leiden
dat de dekkingsgraad van het fonds onder een aanvaardbaar niveau zal
dalen. Het kabinet acht, mede tegen de achtergrond van het
wetsvoorstel op de heffing over vermogensoverschotten van pensioen–
fondsen, een dekkingsgraad van 115% voor het SPF een aanvaardbaar
niveau.

Na privatisering is de invulling van het financieel kader de verantwoor–
delijkheid van sociale partners. In de bijlage bij de memorie van
toelichting, die is opgesteld in overleg met NS en het SPF, is weerge–
geven op welke wijze het vermogen van het SPF en de pensioenpremie
van NS aan elkaar worden gekoppeld met als doel het bereiken van een
aanvaardbaar niveau van de dekkingsgraad. De in deze bijlage gehan–
teerde cijfers voor loon en rendementsontwikkeling zijn daarbij als
zodanig niet van belang. Wanneer de veronderstellingen daarover anders
zullen uitvallen, zal de loonkostensprong eerder of later voor rekening
van de NS komen.

De eerst ondertekenende heeft, mede namens haar collega van
Financiën, bovenstaande benadering voor de financiering van de
loonkostensprong, nog eens vastgelegd in een brief aan de NS en het
SPF.

De vermelde voorziening latente invaliditeitspensioenen van ca. 1,35
mrd die zal vrijvallen als gevolg van het van toepassing worden van de
algemeen geldende werknemersverzekering heeft geen rol gespeeld bij
de besluitvorming van het kabinet.

4.4. Fiscale effecten

4.4.1. Algemeen

Bij privatiseringen in het algemeen is het fiscale beleid er op gericht
het te privatiseren lichaam marktconform te behandelen en zoveel
mogelijk incidenteel fiscaal voordeel en nadeel ten gevolge van de priva–
tisering te voorkomen. Hierna zal worden ingegaan op de gevolgen voor
de verschillende fiscale wetten alsmede op de eventueel te treffen
maatregelen als uitvloeisel van het fiscale beleid.
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4.4.2. Vennootschapsbelasting

Het SPF is thans niet belastingplichtig voor de vennootschaps–
belasting. De in het kader van de privatisering op te richten Stichting SPF
is in beginsel wel belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, doch
deze belastingplicht wordt vervolgens weer teruggenomen omdat de
Stichting voldoet aan de voorwaarden voor het van toepassing zijn van
de subjectieve vrijstelling voor pensioenfondsen van artikel 5, onderdeel
b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Het feit dat op de Stichting SPF ook een schuld komt te rusten, te
weten de af te lossen schuld aan de Staat der Nederlanden als gevolg
van de overgang van de reeds ingegane ip aan het AOF, staat de
toepassing van deze vrijstelling niet in de weg.

In artikel 5 is bepaald dat de vrijval van vermogen ten gevolge van de
overdracht van de reeds ingegane invaliditeitspensioenen aan het AOF
zal worden uitbetaald aan de Staat.

In paragraaf 3.1. van deze memorie van toelichting is uiteengezet dat
dit vermogen zal worden aangewend voor extra investeringen in de
NS-infrastructuur. Voor de NS betekent dit het volgende.

De NS zal de van de Staat ontvangen middelen voor de verbetering
van de infrastructuur moeten afboeken op de kostprijs van de investe–
ringen in de infrastructuur, omdat het een objectsubsidie betreft. Dit
betekent dat de NS op het moment van ontvangst van de middelen geen
winst behoeft te nemen.

Wel komen de ontvangen middelen in de loop van de tijd op indirecte
wijze in de winst tot uitdrukking, omdat door de afboeking een lagere
afschrijvingsbasis ontstaat.

4.4.3. Omzetbelasting en schenkingsrecht

De privatisering van het SPF zal geen gevolgen voor de omzetbelasting
hebben. Ook voor het schenkingsrecht zullen er geen gevolgen zijn nu de
Stichting SPF zal worden opgericht door de NS en de inbreng van
vermogen bij wet zal geschieden.

4.4.4. Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van
onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen. Zoals
hiervoor is uiteengezet, is het fiscale beleid bij privatiseringen erop
gericht incidenteel fiscaal voordeel te voorkomen. Daarom is in artikel 34
bepaald dat de heffing van overdrachtsbelasting achterwege blijft indien
onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn onderworpen in het kader
van de privatisering door de Stichting SPF worden verkregen.

5. Relatie met andere wetsontwerpen

Het bij koninklijke boodschap van 5 februari 1988 bij de Tweede
Kamer der Staten-Generaal ingediende wetsvoorstel, houdende maatre–
gelen in verband met de financiële positie van het Spoorwegpensioen–
fonds (kamerstukken II 1987/88, 20437) omvat voorstellen tot
verkleining van de algemene reserve bij het SPF door twee maatregelen,
te weten:

1. afschaffing van twee annuïteiten die ten laste van 's Rijks schatkist
komen;

2. voorlopige verlaging van de pensioenbijdrage (in deze memorie van
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toelichting pensioenpremievergoeding genoemd) die de Nederlandse
Spoorwegen aan het Spoorwegpensioenfonds is verschuldigd.

Deze algemene reserve bij het SPF is ontstaan voornamelijk als gevolg
van enerzijds betrekkelijk hoog rendement op het vermogen en ander–
zijds de relatief hoge pensioenpremievergoeding die de overheid aan de
NS heeft vergoed. Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel, nr.
20 437, in de Tweede Kamer waren de besprekingen over de privati–
sering reeds gaande. Door de Tweede Kamer is toen gevraagd om de
indiening van een wetsvoorstel terzake vóór eind januari 1990. De
besluitvorming rond de privatisering kon evenwel niet worden afgerond
vóór deze datum. Op 18 juni 1991 is aan de Tweede Kamer mededeling
gedaan dat een convenant inzake de privatisering van het SPF kon
worden aangegaan met de NS en het SPF. Dat convenant diende
overigens nog te worden ingevuld. Bij brief van 7 oktober 1992 van de
eerst ondertekenende is aan de Tweede Kamer bericht over de voortgang
van de totstandkoming van het convenant, bij welke brief de besluitenlijst
van het bestuurlijk overleg met de NS en het SPF in juni 1992 als bijlage
is bijgevoegd (kamerstukken II 1992/93, 22 800 XII, nr. 5). Inmiddels is
volledige overeenstemming bereikt over de privatisering van het SPF. Bij
de beoordeling van de financiële positie van het fonds is daarbij
uitgegaan van de in wetsvoorstel 20 437 opgenomen terugwerkende
kracht. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe deze privatisering met
ingang van 1 januari 1994te realiseren.

Het wetsvoorstel op de heffing over vermogensoverschotten van
pensioenfondsen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 197, nr.
10) is wanneer het zou gelden van toepassing op het SPF. Het
wetsvoorstel houdt in dat het fonds dat bij het begin van een kalen–
derjaar alsmede bij het begin van de vijf daaraan voorafgaande kalender
jaren beschikt over een vermogensoverschot een heffing verschuldigd is,
behoudens ingeval over het voorafgaande kalenderjaar aan het fonds
geen pensioenpremie was verschuldigd. De heffing zal 40% van het
belastbare vermogensoverschot gaan bedragen.

Het wetsvoorstel zal geen gevolgen hebben voor het SPF vanwege de
na privatisering beoogde premiestelling. Verwezen wordt naar de bijlage
bij de memorie van toelichting.

6. Deregulering

Doel van het wetsvoorstel is het privatiseren van het SPF, een fonds
dat bij wet van 15 februari 1967 (Stb. 1967, 138) in het leven is
geroepen. Voor de privatisering van het SPF is een wet noodzakelijk tot
intrekking van de Sp-wet. In deze wet zullen tevens de aanspraken
krachtens de Sp-wet op het moment van privatisering, de overgang van
het NS-personeel naar de werknemersverzekeringen alsmede de
bezwaar– en beroepsmogelijkheden worden geregeld.

Als gevolg van de privatisering zal de bemoeienis van de rijksoverheid
met de pensioenregeling van NS-personeel worden beëindigd. De sociale
partners bij de NS zullen vanaf het moment van privatisering de volledige
verantwoordelijkheid dragen voor deze pensioenregeling. Dit betekent
een verlichting van de bestuurslasten van de overheid. De lasten voor de
sociale partners bij de NS zullen naar verwachting niet stijgen. Evenmin
komt er wijziging in de mogelijkheid van beroep bij de administratieve
rechter.
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7. Positie vrouwen

Het onderhavige wetsvoorstel heeft geen nadelige invloed op de
positie van vrouwen.

8. Adviezen

8.1. Advies vakbonden

De betrokkenheid van de personeelsvertegenwoordigende lichamen bij
het verzelfstandigingstraject is als volgt

Indirect heeft afstemming plaatsgevonden door de Raad van Toezicht
van het SPF en de NS. Direct heeft afstemming plaatsgevonden in
belangrijke fasen van de verzelfstanding.

De personeelsvertegenwoordigende lichamen stemmen in met de
privatisering van het SPF, waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat de
Stichting SPF de vorm krijgt van een bedrijfspensioenfonds. Tevens
wordt ingestemd met het gebruik van een op basis van de latente invali–
diteitspensioenreserve bepaald fondsvermogen om daarmee de loonkos–
tensprong bij de NS te ondersteunen. Het standpunt van de personeels–
vertegenwoordigende lichamen is door middel van een brief formeel
aangegeven.

De NS-vakbonden (Vervoersbond FNV, Vervoersbond CNV, FSV en
VHS) stemmen in met de privatisering van het Spoorwegpensioenfonds,
waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat de Stichting Spoorwegpensi–
oenfonds de vorm krijgt van een bedrijfspensioenfonds.

De NS-vakbonden hechten veel waarde aan de status van bedrijfspen–
sioenfonds, mede in het licht van een aantal actuele ontwikkelingen op
spoorweggebied in Europa en Nederland en ontwikkelingen in Nederland
op het gebied van regionaal vervoersbeleid.

De NS-vakbonden stemmen in met het gebruik van een op basis van
de latente invaliditeitspensioenreserve bepaald fondsvermogen om
daarmee de loonkostensprong bij de NS te ondersteunen. De finan–
ciering kan plaatsvinden in de vorm van een premiereductiesysteem.

8.2. Advies Verzekermgskamer

Het advies van de Verzekeringskamer werd op 21 januari 1993 uitge–
bracht. Naar aanleiding daarvan kan het volgende worden opgemerkt.

1. In artikel 5, eerste lid, van het wetsvoorstel is expliciet vermeld dat
de aanspraken op nabestaandenpensioen jegens de Stichting SPF gelijk–
waardig zijn aan de aanspraken die de belanghebbende kan ontlenen aan
de Sp-wet.

2. In de artikelen 6 en 38 is bepaald dat na de verzelfstandiging van
het SPF bij overname - over en weer - van externe diensttijd verrekening
zal plaatsvinden. In de memorie van toelichting is vermeld dat hierbij de
gebruikelijke rekenmethoden worden gehanteerd en na privatisering
worden voortgezet die vastliggen in het kader van de ABP-wet. Omdat
deze regelingen reeds bestaan en voldoende duidelijk zijn, lijkt het niet
zinvol deze weer uit te schrijven.

3. De garantie van de overheid, op basis van de Sp-wet, die regelt dat
eventuele tekorten bij het SPF worden aangevuld zal bij de privatisering
van het SPF vervallen. Dit heeft er mede toe geleid dat het uitzicht op
pensioen niet meer onvoorwaardelijk gebonden is aan de algemene
loonstijgingen van het NS-personeel, maar mede zal worden gerelateerd
aan de beschikbare fmanciele middelen.

Dit impliceert dat de voorwaardelijkheid van de indexatie van de pensi–
oenaanspraken in het pensioenreglement van de NS zal moeten worden
verwoord.
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Het SPF neemt dit aandachtspunt mee bij het opstellen van het pensi–
oenreglement.

4. Naar aanleiding van de opmerking van de Verzekeringskamer dat
bovenwettelijke voorzieningen ter zake van werkloosheid, arbeidsonge–
schiktheid en ziekte in de pensioenregeling of bij CAO kunnen worden
geregeld kan worden opgemerkt dat het geenszins de bedoeling is dat
het SPF verplichtingen die uit voorzieningen met betrekking tot arbeids–
ongeschiktheid en ziekte voortvloeien zelf gaat dragen. Deze voorzie–
ningen met betrekking tot werkloosheid en ziekte kunnen niet als pensi–
oenvoorzieningen in de zin van de Pensioen– en Spaarfondsenwet
worden aangemerkt.

De Verzekeringskamer heeft er geen bezwaar tegen indien het SPF
slechts als administrateur is betrokken bij de uitvoering van dergelijke
regelingen.

5. Ten aanzien van de in het kader van het premiereductiesysteem
genoemde ondergrens van 110% kan worden opgemerkt dat van het
standpunt van de Verzekeringskamer kennis is genomen. De keuze van
het financieringsmodel behoort primair tot de verantwoordelijkheid van
de sociale partners. Ten aanzien van de in het kader van het premie–
reductiesysteem genoemde ondergrens aan de dekkingsgraad (110%)
merkt de Verzekeringskamer op dat deze in onderhavig wetsvoorstel te
veel als een statistisch gegeven wordt gehanteerd. Ook het SPF is deze
mening toegedaan.

De gewenste hoogte van de dekkingsgraad zal mede afhankelijk zijn
van de toename van het relatieve aandeel van de beleggingen in zakelijke
waarden. De Verzekeringskamer acht het noodzakelijk dat voor dergelijke
beleggingen extra vermogensbuffers worden aangehouden vanwege de
grotere volatiliteit in de waarde van dergelijke beleggingen.

Voorts zal bij de gewenste dekkingsgraad ook rekening moeten worden
gehouden met de «verplichting» de pensioenaanspraken welvaartsvast te
houden, voorzover zulks niet in de hoogte van de gehanteerde rekenrente
is verdisconteerd.

Het SPF heeft laten weten zich niet te conformeren aan de 110%. Daar
de 110% één van de uitgangspunten was van de verzelfstandiging zal dit
niet leiden tot een andere opstelling van de zijde van de rijksoverheid.

8.3. Sociale Verzekeringsraad

Over hoofdstuk III van het onderhavige wetsvoorstel is op 26
november 1992 advies gevraagd aan de Sociale Verzekeringsraad (SVr).
De SVr heeft de besturen van het AOF, het AAF, het AWF en het Toesla–
genfonds (TF) en de Bedrijfsvereniging Vervoer om commentaar
verzocht. Op 5 april 1993 is het advies uitgebracht.

De besturen van de centrale fondsen beoordelen de overgang van
NS-werknemers naar het regime van de werknemersverzekeringen als
positief, omdat het draagvlak voor deze verzekeringen daarmee wordt
versterkt.

De genoemde besturen achten het echter principieel onjuist, dat
bestaande uitkeringsverplichtingen ten laste van deze fondsen worden
gebracht zonder dat tevens de contante waarde van deze verplichtingen
wordt overgedragen. De SVr is in zijn algemeenheid van mening dat bij
een privatiseringsoperatie de overdracht van reeds ingegane verplich–
tingen naar een omslagstelsel achterwege moet blijven.

Voorzover dit wel gebeurt zou dit gepaard moeten gaan met de
overdracht van de contante waarde van die verplichtingen. De SVr is zich
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er echter van bewust dat dit standpunt, op grond van in een breder kader
geplaatst sociaal-economische overwegingen, kan worden genuanceerd.
Van afwijking van het principiële standpunt kan voor de SVr uitsluitend
sprake zijn wanneer aan twee randvoorwaarden is voldaan. Allereerst
moet sprake zijn van overname van een populatie met een lager invalide–
rings– c.q. werkloosheidsrisico dan het landelijk gemiddelde. Ten tweede
dienen de vrijgekomen middelen ten goede te komen aan de partij of het
doel waarvoor zij zijn opgebracht. De SVr constateert in zijn advies dat in
het onderhavige geval aan beide voorwaarden voldaan is. De SVr is dus
evenals de regering van mening dat het in het onderhavige geval
overdracht van de reeds ingegane gevallen naar de sociale fondsen,
zonder overdracht van de contante waarde van de verplichtingen, te
rechtvaardigen is.

Met betrekking tot de constatering van de SVr dat er is voldaan aan de
voorwaarde dat de vrijgekomen middelen ten goede komen aan de partij
en het doel waarvoor zij zijn opgebracht, wordt opgemerkt dat de rijks–
overheid heeft gekozen voor een andere benadering, te weten de
verplichting voor het SPF om een aanwezig vermogensoverschot in te
zetten voor de financiering van de loonkostensprong die bij de NS
ontstaat als gevolg van de privatisering, hierbij dient bijlage 1 als kader.

De opmerkingen van de SVr over de financiële gevolgen voor de
sociale fondsen hebben geleid tot aanpassingen in de desbetreffende
tekst in de memorie van toelichting. In afwijking van de SVr is echter in
de berekening van de lasten voor het arbeidsongeschiktheidsfonds
uitgegaan van de door het SPF verwachte daling van het aantal arbeids–
ongeschikten.

9. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Dit artikel is van louter wetstechnische aard. Het maakt het mogelijk in
de volgende artikelen zonder omsiachtige aanduidingen te verwijzen naar
bepalingen van de Sp-wet, zoals die luiden op de dag voorafgaande aan
inwerkingtreding van onderhavige wet.

Artikel2

Op het moment van intrekking van de Sp-wet gaan alle vermogensbe–
standdelen onder algemene titel van het SPF over aan de Stichting
Spoorwegpensioenfonds.

Artikel 3

Het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds laat een
verklaring opstellen waarin alle vermogensbestanddelen die aan het SPF
worden toegerekend, op de dag voor de privatisering, worden
beschreven. De verklaring dient te worden opgesteld in overleg met een
accountant en een actuaris, welke zullen worden aangewezen in overleg
met de eerste ondergetekende.

De privatisering van het SPF houdt de beëindiging van een periode
met sterke bemoeienis van de rijksoverheid met de pensioenregeling van
het NS-personeel in. Om een goede zorgvuldige overgang van het SPF
naar de Stichting Spoorwegpensioenfonds te waarborgen is voor een
dubbele controle gekozen.

Na het opstellen van de verklaring wordt deze door het bestuur van de
Stichting Spoorwegpensioenfonds neergelegd in het handelsregister
waar het SPF is ingeschreven.
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Thans zijn de waarderingsregels van het Spoorwegpensioenfonds
gebaseerd op afspraken tussen het Spoorwegpensioenfonds en de rijks–
overheid. Bij de waardering van de vermogensbestanddelen van het
Spoorwegpensioenfonds zullen de bestaande waarderingsregels van het
vermogen van het Spoorwegpensioenfonds worden gevolgd.

Artikel 4

De feitelijke beoordeling van componenten waaruit het vrijvallende
deel van de reserve is opgebouwd en de vaststelling van het bedrag kan
plaatsvinden nadat de discussie over het ten laste van het AOF komen
van reeds ingegane invaliditeitspensioenen is afgerond. Controle dient te
worden uitgevoerd door een externe accountant en actuaris, welke
overeenkomstig artikel 4 zal worden aangewezen door de Minister van
Verkeer en Waterstaat. Het tijdstip van de overdracht zal zo spoedig
mogelijk na de datum van privatisering van het SPF plaatsvinden.

Eén van de gevolgen van de privatisering is dat, door de overdracht
van de reeds ingegane invaliditeitspensioenen aan het Arbeidsonge–
schiktheidsfonds, een deel van de reserve van het SPF, te weten 340
miljoen, zal vrijvallen. Dit bedrag van 340 miljoen komt indirect ten
goede van de Staat en zal worden aangewend aan N.S.-infrastructuur.

Deze aanwending van gelden (objectsubsidies) aan infrastructuur is
overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn nr. 91/440 van de Raad van 29
juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeen–
schap (PbEG L 237/25), die de Lid-Staten belast met de algemene
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de spoorweginfra–
structuur.

Artikel 5

Artikel 5 betreft de omzetting van de pensioenaanspraken van de
deelnemers en gewezen deelnemers aan het SPF. Hun aanspraken
tegenover het SPF worden bij de inwerkingtreding van deze wet
ongedaan gemaakt en omgezet in geüjkwaardige aanspraken tegenover
de Stichting SPF. Het gaat hierbij om zowel de reeds ingegane
pensioenen, in welk geval kan worden gesproken over pensioenrechten,
als de uitzichten op ouderdomspensioen, die eerst te gelde kunnen
worden gemaakt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Benadrukt zij dat niet gesteld is dat de tegenover de Stichting SPF te
verkrijgen aanspraken gelijk dienen te zijn aan die welke ingevolge de
Sp-wet zijn gevestigd; het gaat om in totaliteit gelijkwaardige
aanspraken. De redenen hiervoor worden onderstaand gegeven.

In de eerste plaats geldt dat, indien bij wet zou worden bepaald dat de
huidige deelnemers en gewezen deelnemers aan het SPF dezelfde
aanspraken verkrijgen tegenover de Stichting SPF als die welke zij
hebben tegenover het SPF, aanpassing van hun aanspraken door het
bestuur van het SPF aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen zou zijn
uitgesloten. Het bestuur van de Stichting SPF zou ten aanzien van de
voor de inwerkingtreding van deze wet verkregen aanspraken immers
gehouden zijn aan de wettelijke regeling. Deze zou in voorkomend geval
uitsluitend door de wetgever kunnen worden gewijzigd. Indien in de wet
zou worden neergelegd dat tegenover de Stichting SPF dezelfde
aanspraken worden verkregen als die welke tegenover het SPF bestaan,
zou derhalve de situatie ontstaan dat door de Stichting SPF te honoreren
pensioenaanspraken blijven beheerst door wettelijke bepalingen. Dit is
een situatie die niet in overeenstemming lijkt met één van de uitgangs–
punten van de PSW, namelijk dat die wet geen betrekking heeft op
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pensioenfondsen waarvoor bij een andere wet of bij algemene maatregel
van bestuur regelingen zijn vastgesteld. Hierdoor zou afbreuk worden
gedaan aan één van de doelstellingen van de privatisering, te weten dat
het SPF wordt omgevormd tot een normaal pensioenfonds, waarin de
sociale partners verantwoordelijk zijn voor het geheel van pensioenaan–
sprakenpakket.

Een tweede reden is dat de inrichting van de pensioenregeling dient te
worden gewijzigd, zander dat daarmee een materiële wijziging van de
aanspraken wordt beoogd. Met andere woorden: onder handhaving van
het huidige niveau van de aanspraken dient de methode waarlangs tot
dat niveau wordt gekomen te worden gewijzigd. Het betreft hierbij met
name de regeling inzake de arbeidsongeschiktheid, in de Sp-wet het
invaliditeitspensioen.

De regeling terzake draagt - evenals die in de Abp-wet - het karakter
van een geïntegreerde regeling, d.w.z. een regeling waarin de
aanspraken die overeenkomen met die ingevolge de WAO een geheel
vormen met de aanspraken die uitstijgen boven die ingevolge de WAO.
Deze regeling van de invaliditeitspensioenen kan niet in deze vorm in
stand worden gelaten, aangezien door de privatisering van het SPF het
NS-personeel in het vervolg bij arbeidsongeschiktheid recht op een
uitkering ingevolge de WAÖ zal hebben.

Er zal derhalve in de regeling inzake het invaliditeitspensioen onder–
scheid moeten worden aangebracht tussen de «wettelijke» aanspraken
en de «bovenwettelijke». Uitsluitend de «bovenwettelijke» aanspraken
zullen bij de Stichting SPF worden ondergebracht. In totaliteit zal er
sprake zijn van gelijkwaardigheid.

Ten derde wijzigt de financiële situatie van het SPF, in die zin dat de
garantie dat in voorkomend geval tekorten bij het fonds door de rijks–
overheid zullen worden opgevangen, zoals deze is neergelegd in artikel
M 2, tweede lid, van de Sp-wet, ongedaan wordt gemaakt. Dit heeft
gevolgen voor de financiering van de Stichting SPF. Indien zou worden
vastgehouden aan de ongeclausuleerde indexatie van de reeds ingegane
pensioenen en de uitzichten van de gewezen deelnemers op ouderdoms–
pensioen, welke indexatie is neergelegd in artikel A 8 van de Sp-wet, zou
zonder de vorenbedoelde garantie een andere rekenrente dan de huidige
vier procent moeten worden gehanteerd. Er zou dan een aanzienlijk
groter vermogen bij de Stichting SPF moeten worden aangehouden dan
thans het geval is. Om die reden zal de ongeclausuleerde indexatie van
de pensioenen verdwijnen. Dit laatste betekent overigens niet dat
hierdoor in materiële zin een verslechtering zou ontstaan.

De ondernemings– en bedrijfspensioenfondsen kennen nagenoeg
allemaal een voorwaardelijke indexatie waarvan de afgelopen jaren een
soortgelijk gebruik is gemaakt als van de ongeclausuleerde indexatie van
de overheidspensioenfondsen. Bij een voorwaardelijke indexatie kunnen
pensioenfondsen met betrekking tot de pensioenen maatregelen treffen
die afhankelijk zijn van de financiële middeien van het fonds.

De voorwaardelijke indexatie zal in het pensioenreglement worden
opgenomen in overeenstemming met wat gebruikelijk is in de pensioen–
sector. Een concept-pensioenreglement zal medio oktober voor
advisering aan de Verzekeringskamer worden verzonden. Overigens is er
gezien de financiële positie van het SPF (met name de dekkingsgraad) en
het gekozen financieringssysteem, voldoende reden om aan te nemen
dat de Stichting SPF, met betrekking tot de pensioenen alsmede de
bovenwettelijke invaliditeitspensioenen, een indexatie aan de loonontwik–
keling van NS kan realiseren. De voorwaardelijke indexatie zal in het
pensioenreglement worden opgenomen. Een concept-pensioenreglement
zal medio oktober voor advisering aan de Verzekeringskamer worden
verzonden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 305, nr. 3 19



Wat betreft de reeds ingegane invaliditeitspensioenen wordt hierbij
nog het volgende opgemerkt. Degene die op het tijdstip van privatisering
van het SPF recht heeft op een invaliditeitspensioen ingevolge de Sp-wet
en die een invaliditeitsgraad als bedoeld in artikel F 7, vijfde lid, van die
wet van ten minste 15 procent heeft, verkrijgt ingevolge artikel 8 recht
op een uitkering ingevolge de WAO. Omdat, zoals hierboven in paragraaf
2.3 reeds is aangegeven, wordt uitgegaan van een gelijkblijvend niveau
van de netto-uitkeringen, zal het reeds ingegane invaliditeitspensioen
ingevolge de Sp-wet moeten worden gesplitst in een WAO-uitkering en
een bovenwettelijke aanvullende invaliditeitsuitkering. Daarbij zal dat
bovenwettelijk invaliditeitspensioen zodanig moeten worden vastgesteld
dat ten gevolge van de privatisering geen verschil in netto-uitkering van
WAO en bovenwettelijk aanvullend invaliditeitspensioen gezamenlijk zal
ontstaan ten opzichte van het netto-invaliditeitspensioen ingevolge de
Sp-wet.

De vaststelling van het bovenwettelijk invaliditeitspensioen zal,
behoudens het geval dat de invaliditeitsgraad wijzigt, eenmalig plaats–
vinden. Het eenmaal vastgestelde bedrag wordt vervolgens op dezelfde
wijze geïndexeerd als de ouderdomspensioenen van de Stichting SPF.
Door deze systematiek wordt vermeden dat in de toekomst telkenmale
bij wijziging van ofwel de pensioenen van de Stichting SPF ofwel de
WAO-uitkeringen, een vergelijking zou moeten worden gemaakt tussen
het bedrag dat ontvangen wordt ingevolge de WAO, om het verschil
tussen die bedragen vervolgens als aanvullend invaliditeitspensioen te
kunnen toekennen. Omdat de WAO-uitkering regelmatig wordt
aangepast ingevolge artikel 15 van de WAO, wordt - ook naar de mening
van de sociale partners bij NS - door de invaliditeitsgepensioneerde op
deze wijze een in totaliteit gelijkwaardige aanspraak tegenover de
Stichting SPF verkregen.

Artikel 6

Algemeen. De Algemene burgerlijke pensioenwet (Abp-wet), de
Algemene militaire pensioenwet (Amp-wet) en de Sp-wet vertonen een
nauwe samenhang. Deze samenhang komt onder meer tot uiting in de
systematiek van deze wetten, die zoveel mogelijk eensluidend is.
Bovendien wordt in die wetten uitgegaan van eenheid van diensttijd.

Dit houdt in dat diensttijd die als ambtenaar in de zin van de Abp-wet,
als militair die pensioenaanspraken ontleent aan de Amp-wet, of als
werknemer van de NS is doorgebracht, bij overgang van de ene naar de
andere dienst, op grond van elk van die pensioenregelingen kan worden
vergolden. Dit geldt ook voor de diensttijd die is doorgebracht in een
betrekking in de Nederlandse Antillen in de zin van de overheidspensi–
oenregeling van dat land.

Voorwaarde is wel dat er sprake dient te zijn van aaneengesloten
diensttijd, d.w.z. dat er geen langere periode dan een jaar mag liggen
tussen diensttijd in het kader van de ene regeling en diensttijd in het
kader van een andere regeling.

De beroepsmilitair derhalve die de militaire dienst verlaat en
aansluitend - althans met een niet langere tussenperiode dan een jaar -
in dienst treedt bij de NS, kan ingevolge artikel D 1 van de Sp-wet bij
pensionering aan de directie van het SPF het verzoek doen om tevens
zijn militaire diensttijd te betrekken bij de berekening van het ouder–
domspensioen ingevolge de Sp-wet. Om als voor pensioen geldende tijd
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in aanmerking te kunnen worden genomen, dient de militaire diensttijd
dan wel te voldoen aan de in de Amp-wet en in de Abp-wet gestelde
eisen. Indien aan het verzoek wordt tegemoetgekomen, kan de militaire
diensttijd uiteraard niet meer leiden tot een ouderdomspensioen
ingevolge de Amp-wet.

Evenzo kan militaire of NS-diensttijd op grond van de Abp-wet met
ouderdomspensioen worden vergolden, kan NS-diensttijd of tijd doorge–
bracht als ambtenaar in de zin van de Abp-wet worden vergolden in het
kader van de Amp-wet, enz.

De vorenbedoelde eenheid van diensttijd in het kader van de over–
heidspensioenregelingen geldt eveneens ten aanzien van de nabestaan–
denpensioenen. Ook de nabestaanden kunnen in voorkomend geval
verzoeken de diensttijd die de overledene onder vigeur van de ene
overheidspensioenregeling heeft doorgebracht, als diensttijd te doen
aanmerken voor de toepassing van de andere overheidspensioenregeling.

De tijd die onder vigeur van de ene overheidspensioenregeling tot een
zelfstandige aanspraak op ouderdomspensioen leidt, maar die op grond
van een andere overheidspensioenregeling wordt meegenomen bij de
berekening van het ouderdomspensioen, wordt in het kader van die
laatste regeling aangemerkt als externe diensttijd.

Er vindt tussen de betrokken pensioeninstanties geen verrekening
plaats indien externe diensttijd wordt overgenomen. Ook toen in 1987
het systeem van de reserve-overdracht in de overheidspensioenrege–
lingen mogelijk werd gemaakt, werd de vorenbedoelde eenheid van
diensttijd onverkort gehandhaafd en is de externe diensttijd niet onder
het systeem van reserve-overdracht gebracht.

Gelet op het financieringsaspect van de overheidspensioenen was dit
zeer wel mogelijk, aangezien de overheid de uiteindelijke verantwoorde–
lijkheid draagt voor de afdoende financiering van de betrokken pensioen–
regelingen.

Nu de verantwoordelijkheid van de overheid voor de pensioenen van
de NS-werknemers wordt beëindigd, kan de eenheid van diensttijd niet
langer worden gehandhaafd.

In het vervolg zal overname door de Stichting Spoorwegpensioenfonds
van pensioenaanspraken die ingevolge de overheidspensioenregelingen
zijn gevestigd, door middel van het systeem van reserve-overdracht
dienen plaats te vinden.

Het voorgaande neemt niet weg dat de deelnemers die op de dag voor
de intrekking van de Sp-wet in dienst waren bij de NS en dientengevolge
hun externe diensttijd door het SPF met ouderdomspensioen zouden
kunnen doen vergelden, dat recht dienen te behouden.

Ditzelfde geldt voor de gewezen deelnemers, de gepensioneerde
deelnemers en de nabestaanden. Evenwel zal, in afwijking van de gang
van zaken tot nu toe, waarbij overname van externe diensttijd met
gesloten beurzen plaatsvindt, in het vervolg tussen de pensioenadmini–
straties verrekening dienen plaats te vinden indien externe diensttijd over
en weer wordt overgenomen. Hierdoor worden de financiële lasten van
pensioenen zoveel mogelijk daar gelegd waar de pensioenaanspraken
zijn opgebouwd.

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat dit nog niet inhoudt
dat er sprake is van een normaal systeem van reserve-overdracht. Er
vindt namelijk geen omzetting plaats van externe diensttijd in «rekentijd»
die door het pensioenfonds dat de externe diensttijd overneemt mede als
voor pensioen geldende tijd wordt aangemerkt. Met andere woorden: de
eenheid van diensttijd blijft onverkort gehandhaafd.
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Tweede lid. De voorwaarden waaronder door het SPF externe diensttijd
kon worden meegenomen, zijn neergelegd in de artikelen D 1 en D 2 van
de Sp-wet. Artikel D 1 verwijst naar de diensttijd die volgens de
bepalingen van de Abp-wet voor pensioen geldende tijd is. Het betreft
hier de artikelen D 1 tot en met D 6 en T 4 van de Abp-wet. Artikel D 2
van de Sp-wet stelt nadere voorwaarden ten aanzien van de externe
diensttijd, die inhoudelijk dezelfde zijn als de voorwaarden van artikel D 2
van de Abp-wet. De artikelen D 1 en D 2 van de Sp-wet en van de
Abp-wet zijn enkele keren inhoudelijk in beperkende zin gewijzigd, onder
respectering van bestaande aanspraken, ter zake waarvan overgangsbe–
palingen in de desbetreffende wijzigingswetten zijn opgenomen. Nu het
de bedoeling is dat al deze voorwaarden onverkort blijven gelden, dient
naar deze bepalmgen te worden verwezen.

Ter nadere toelichting van het tweede lid kan nog het volgende worden
opgemerkt. De wet van 28 april 1976 (Stb. 323) stond in verband met de
uittreding van Suriname uit het Koninkrijk.

Ten gevolge daarvan werd de verwijzing in artikel D 1 van de Abp-wet
naar Surinaamse diensttijd geschrapt. In artikel V van de wet van 28 april
1976 is, wat betreft zowel de Abp-wet als de Sp-wet, aangegeven in
welke gevallen Surinaamse tijd nog als externe diensttijd met Nederlands
pensioen kan worden vergolden.

Bij de wet van 7 mei 1986 (Stb. 303) werd onder meer ongedaan
gemaakt dat kerkelijke diensttijd mede als diensttijd in de zin van de
Abp-wet en Sp-wet kon worden aangemerkt. In artikel IX, onderdeel X,
van die wet is het overgangsrecht neergelegd inzake de reeds verworven
uitzichten inzake kerkelijke diensttijd.

Voorts werd bij die wet de voorwaarde voor overname van externe
diensttijd, dat die tijd aansluitend dan wel met een onderbreking van niet
langer dan een jaar dient te zijn gevolgd door tijd doorgebracht als
ambtenaar of deelnemer, tevens van toepassing op de Antilliaanse
dienst. Het overgangsrecht ter zake is neergelegd in de onderdelen C
(Abp-wet) en K (Sp-wet) van artikel IX van de vorenbedoelde wet.

Ten slotte is in dit kader van belang dat in de wet van 7 mei 1986 de
bepaling is ingevoerd dat externe diensttijd niet kon worden overge–
nomen indien, bij de overgang van de ene dienst naar de andere, sprake
is van een stijging van jaarinkomen van meer dan 25 procent. Daarvoor
gold dat er geen verdubbeling van het jaarinkomen mocht zijn. Het
overgangsrecht op dit punt is eveneens neergelegd in de onderdelen C
en K van artikel IX van die wet.

De wet van 3 juli 1986 (Stb. 393) hield onder meer in dat de minimum
leeftijdsgrens van 25 jaar werd ingevoerd met het oog op de opbouw van
het ouderdomspensioen. In artikel III, onderdeel B, van die wet is
neergelegd in welke gevallen diensttijd die voor het bereiken van de
leeftijd van 25 jaar is doorgebracht, toch leidt tot opbouw van ouder–
domspensioen.

Derde lid. Het derde lid maakt duidelijk dat met het indienen van een
verzoek om externe diensttijd mede als diensttijd in de zin van de Sp-wet
in aanmerking te doen brengen, niet behoeft te worden gewacht tot het
moment dat het ouderdomspensioen wordt aangevraagd. Dit is in
afwijking van de bestaande praktijk, die is gebaseerd op de eerder in de
Abp-wet en Sp-wet opgenomen bepalmg in de overeenkomstige
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artikelen D 2 dat een dergelijk verzoek bij de aanvraag om toekenning
van pensioen kon worden gedaan. Het bestuur van de Stichting Spoor–
wegpensioenfonds kan terstond beslissen omtrent een dergelijk verzoek.

Vierde lid. Teneinde te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk zicht komt op
de overname van externe diensttijd is in het vierde lid ten aanzien van
degenen die op de dag voorafgaande aan de intrekking van de Sp-wet
deelgenoot zijn in de zin van die wet bepaald, dat zij tot uiterlijk twee jaar
na dat tijdstip de Stichting Spoorwegpensioenfonds kunnen verzoeken
om overname van externe diensttijd. Deze termijn komt overeen met die
welke in de Sp-wet is gesteld ten aanzien van de reserve-overdracht.
Deze afwijking van de huidige regeling is mogelijk omdat alle deelge–
noten aan het Spoorwegpensioenfonds op deze gewijzigde regeling
kunnen worden geattendeerd.

Vijfde lid. In het vijfde lid wordt in onderdeel b de tijd uitgesloten die in
militaire dienst is doorgebracht, maar die zelfstandig geen recht of
uitzicht geeft op een pensioen krachtens de artikelen E 1, E 2 of E 3 van
de Amp-wet. Het gaat hier om tijd die de dienstplichtige militair in
werkelijke dienst heeft doorgebracht en die niet is gevolgd door militaire
dienst als beroepsmilitair, reservist onbepaald verband, reservist kort
verband of reservist die niet uitsluitend ingevolge artikel 41 van de
Dienstplichtwet (Stb. 1948, J 284) tot het reservepersoneel van de
krijgsmacht behoort. Deze uitsluiting houdt verband met de bepaling in
het zevende lid. Hoewel de vorenbedoelde dienstplichttijd in voorkomend
geval als externe diensttijd wordt meegenomen bij de berekening van het
ouderdomspensioen, gaat het hier niet om pensioenaanspraken die de
betrokken deelgenoot ontleent aan de Amp-wet.

Dit meenemen van die dienstplichttijd in het kader van de Abp-wet en
Sp-wet berust op een pensioentoezegging op grond van het gegeven dat
de gewezen dienstplichtige in dienst is getreden bij de burgerlijke
overheid dan wel de NS. De financiële lasten van deze pensioentoe–
zegging dienen dan ook voor rekening te blijven van de werkgever
waarbij de gewezen dienstplichtige in dienst is getreden, of van het
pensioenfonds waarmee die werkgever is verbonden.

De in het zesde //dgehanteerde term wiskundige reserve verwijst naar
de terminologie gebruikt in de Abp-wet. Het begrip actuariële tegen–
waarde wordt gehanteerd in de Amp-wet. Beide begrippen verschillen
inhoudelijk niet en hebben betrekking op de contante waarde van de
pensioenaanspraak.

Negende lid. In het artikel F 3, eerste lid, van de Abp-wet en artikel F 1,
tweede lid, van de Amp-wet is neergelegd dat voor de berekening van
het pensioen niet meetelt de diensttijd waarover reeds pensioen is
toegekend ten laste van een publiekrechtelijk fonds. Hierdoor is
verzekerd dat na overname van externe diensttijd geen dubbele pensi–
oenaanspraken ontstaan. Aangezien na de intrekking van de Sp-wet geen
sprake meer is van een publiekrechtelijk fonds ten behoeve van de
pensioenen van het NS-personeel en de hier genoemde bepalingen
derhalve niet meer van toepassing zijn op de door de Stichting Spoor–
wegpensioenfonds overgenomen externe diensttijd, moet worden
bepaald dat de pensioenaanspraken ter zake van de door de Stichting
Spoorwegpensioenfonds overgenomen externe diensttijd op grond van
de Abp wet of de Amp-wet zijn vervallen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 305, nr. 3 23



Artikel 7

Artikel 7 geeft de NS-werknemer en degene, die een loondervingsuit–
kering ontvangt van de NS of het SPF, de hoedanigheid van werknemer
in de zin van de WW en de WAO.

Om iedere twijfel daaromtrent uit te sluiten, is expliciet gesteld dat aan
het verleende werknemerschap geen rechten kunnen worden ontleend
over perioden die gelegen zijn vóór het tijdstip van inwerkingtreding van
deze wet.

Artikel 8

Dit artikel regelt de overgang naar de WAO van personen met een
ziekengeld– of arbeidsongeschiktheidsuitkering van NS danwel met een
invaliditeitspensioen, herplaatsingstoelage of herplaatsingswachtgeld op
grond van de Sp-wet. Er moet uiteraard sprake zijn van ten minste 15%
arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO. Zie hieromtrent ook de
toelichting op artikel 11.

Voorts moet - evenals in de WAO - de arbeidsongeschiktheid ten
minste 52 weken hebben geduurd. Verwezen moge worden naar de
toelichting op artikel 20 inzake het niet toepassen van risicowerende
bepalingen.

Artikel 9

Voor de uitvoering van de Sp-wet is op grond van artikel F 7 van die
wet de invaliditeitsgraad vastgesteld van de persoon die blijvend
ongeschikt is zijn betrekking te vervullen. De bepaling van die invalidi–
teitsgraad vindt plaats met toepassing van een arbeidsongeschiktheids–
criterium dat overeenstemt met het voor de WAO geldende criterium,
met dien verstande dat het criterium van de Sp-wet verdiscontering van
werkloosheid toestaat. In de uitvoeringspraktijk heeft het SPF echter in
beginsel geen werkloosheid verdisconteerd. Voor de fictieve uitvoering
van de AAW geldt ingevolge de ministeriële regeling op grond van het
derde lid van artikel 8 van die wet (Besluit van 15 oktober 1976, nr.
54674, Stcrt. 1976/208} hetzelfde arbeidsongeschiktheidscriterium als
voor de reële AAW-uitvoering.

Het onderhavige artikel strekt ertoe de door het SPF vastgestelde mate
van arbeidsongeschiktheid ook te doen gelden voor de vaststelling van
het recht op AAW– en WAO-uitkering. Onnodige keuringen worden op
deze wijze voorkomen.

De aandacht verdient nog de samenhang met het op 22 september
1992 ingediende voorstel van de Wet terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen (kamerstukken II, vergaderjaar
1992/93, 22 284 nr. 2). Dit wetsvoorstel bevat een nieuw arbeidsonge–
schiktheidscriterium dat geldt zowel voor de AAW en de WAO als voor
de overheidspensioenwetten (waaronder de Spoorwegpensioenwet). Ook
regelt dat wetsvoorstel een herbeoordeling van het bestand arbeidsonge–
schikten beneden de leeftijd van 50 jaar aan de hand van het nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium. Ervan uitgaande dat bedoeld
wetsvoorstel tot wet wordt verheven en in werking treedt voor de
intrekking van de Sp-wet, zal de vorenbedoelde herbeoordeling reeds in
gang gezet zijn voor de overgang naar de AAW en de WAO zal hebben
plaatsgevonden. Ingevolge bedoeld wetsvoorstel zal herbeoordeling van
het overige deel van het bestand arbeidsongeschikten binnen afzienbare
periode na de overgang naar AAW/WAO plaatsvinden.
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Artikelen Wen 14

De NS en het SPF hanteren als uitkeringsgrondslag voor de loonder–
vingsuitkeringen de zogenaamde berekeningsgrondslag. Die bereke–
ningsgrondslag heeft betrekking op de periode van een kalenderjaar. De
componenten waaruit een berekeningsgrondslag is opgebouwd komen
nagenoeg overeen met de looncomponenten die opgenomen zijn in het
dagloon dat geldt voor de WW en de WAO. Ook de indexering van de
door de NS en het SPF verstrekte loondervingsuitkeringen komt grosso
mcdo overeen met de toegepaste indexering van de uitkeringen
ingevolge de werknemersverzekeringen.

Gezien een en ander en mede om uitvoeringstechnische redenen is
voor wat betreft de berekening van de daglonen afgezien van een
eventuele fictieve toepassing van de dagloonregels van de werknemers–
verzekeringen op het tijdstip van ingang van de door de NS of het SPF
verstrekte loondervingsuitkering.

Het dagloon wordt gesteld op 1/261 van de berekeningsgrondslag.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat op grond van artikel 9, eerste
lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering voor de berekening van
de uitkering het dagloon buiten aanrnerking blijft, voor zover dat meer
bedraagt dan het in dat artikel genoemde maximum dagloon.

Artikel 10

De grondslag waarvan het invaliditeitspensioen en overige uitkeringen
in verband met invaliditeit conform de Sp-wet van afgeleid worden, zijn
andere dan de dagloon-grondslag waar de WAO van afgeleid wordt.
Derhalve is de vergelijkbaarheid van beide begrippen nader bekeken In
de Sp-wet geldt als grondslag de middelsom. De middelsom is afgeleid
van het inkomen in de laatste twee volledige kalenderjaren. In de WAO
geldt als grondslag het dagloon. Het dagloon wordt afgeleid van het loon
in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Dit laatste zal
doorgaans iets gunstiger uitpakken voor belanghebbende.

De samenstelling van de middelsom en het dagloon komt vrijwel
overeen. Beide grootheden kennen grotendeels dezelfde samenstellende
delen.

Tot aan 1986 werd zowel op de salarissen als op de invaliditeitspensi–
oenen een compensatie van de premie AOW gegeven.

Deze premiecompensatie behoorde niet tot de middelsom, omdat de
pensioenuitkering een afzonderlijke premiecompensatie kende. Bij de
afschaffing van de premiecompensatie in 1986 is een loonsverhoging
van 10% in de plaats gesteld. Voor degenen die voor 1 januari 1986 met
pensioen zijn gegaan is deze salarisverhoging niet doorgevoerd in de
AMS maar verwerkt in de (10% verhoogde) compensatietoeslag.

Teneinde een gelijke uitgangspositie te bereiken voor alle invaliditeits–
gevallen, ongeacht de ingangsdatum van het pensioen, zal de 10%
salarisverhoging alsnog in het dagloon verwerkt moeten worden. Dit is
geregeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 2; van artikel 10.

In het bovenwettelijk invaliditeitspensioen kan dan voor alle gevallen
worden volstaan met een compensatietoeslag van 4,5%. In de bepaling
van het vermogen als bedoeld in artikel 3 is met de genoemde
verhoogde compensatietoeslag rekening gehouden.

Artikel 16 bevat een eenmalige verhoging van de uitkeringsgrond–
slagen. Verwezen moge worden naar de toelichting op dit artikel.
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Artikel 11

Het eerste lid van artikel 11 regelt de omzetting van het bij het SPF
aanwezige bestand fictieve AAW-uitkeringen (vervat in de regeling op
grond van artikel 8 van de AAW) in AAW-uitkeringen.

Het tweede en derde lid regelen de omzetting in AAW-voorzieningen
van de op grond van de Sp-wet toegekende voorzieningen welke in het
kader van de fictieve uitvoering van de AAW ten laste van het AOF
komen.

Artikel 12

Op grond van het eerste lid van artikel 12 ontstaat voor degene, die
voor de intrekking van de Sp-wet wachtgeld of een andere uitkering
terzake van werkloosheid ten laste van de NS ontving recht op uitkering
op grond van de WW. Om recht op uitkering op grond van de WW te
hebben, geldt uiteraard dat wordt voldaan aan de in de WW gestelde
voorwaarden voor dat recht.

Het tweede lid geldt in situaties waarin een betrokkene, die op de dag
voorafgaande van inwerkingtreding van deze wet in een arbeidsver–
houding tot NS staat, maar niet meer op het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet, recht heeft op een uitkering krachtens de Werkloos–
heidswet vanaf de dag waarop dit recht zou zijn ontstaan indien de
arbeidsverhouding tot NS als dienstbetrekking in de zin van die wet zou
zijn aangemerkt.

In de systematiek van de WW geldt in de eerste plaats als voorwaarde
voor het recht op uitkering dat men als werkloze werknemer moet
worden aangemerkt, waaronder wordt verstaan dat men als werknemer
een relevant aantal arbeidsuren alsmede het recht op loon over die uren
moet hebben verloren en beschikbaar is om arbeid te aanvaarden.

Dit is geregeld in artikel 15, 16, eerste lid, van die wet. De artikelen 8,
19 en 19a van de WW geven een aantal situaties aan, waarin geen recht
op WW uitkering bestaat. Voor een groot deel betreft dit situaties waarin
de betrokkene wegens arbeidsongeschiktheid, verblijf in het buitenland,
detentie of vakantie uitdrukkelijk niet beschikbaar is voor de Nederlandse
arbeidsmarkt.

Ten aanzien van personen op wie de WW van toepassing is, wordt het
recht op uitkering beëindigd op het moment dat de betrokkene niet meer
als werknemer wordt beschouwd, niet meer werkloos (in casu niet meer
beschikbaar voor de arbeidsmarkt) is of er een uitsluitingsgrond gaat
gelden.

Dit is geregeld in artikel 20 van de WW. Artikel 21 van die wet biedt
de mogelijkheid om een aldus geëindigd recht te doen herleven.

Voor een aantal situaties is de mogelijkheid tot herleving aan een
termijn gebonden, in andere gevallen geldt geen termijn.

Het tweede lid voorziet nu in analoge toepassing van artikel 21 van de
WW en strekt ertoe dat in de hier aan de orde zijnde gevallen recht
ontstaat op uitkering op hetzelfde moment als waarop een geëindigd
WW-recht zou hebben kunnen herleven. Overigens zij opgemerkt, dat dit
artikel erin voorziet, dat ten aanzien van degene, wiens NS-werkloos–
heidsuitkering voor de intrekking van de Sp-wet is geëindigd, zijn status
als werknemer voor de WW niet verliest. Het derde lid voorziet er ook in
dat hij met toepassing van artikel 8 van de WW, welk artikel termijnen
stelt waarbinnen de werknemersstatus kan herleven, opnieuw als
werknemer kan worden beschouwd en derhalve weer recht op
WW-uitkering kan krijgen.
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Artikelen 13 en 14

Deze artikelen bepalen welke rechten na inwerkingtreding van de wet
materieel aan de WW kunnen worden ontleend.

De strekking is dat de betrokkenen vanaf de datum van overgang
precies dezelfde rechten op uitkering krijgen als zij zouden hebben gehad
als de bepalingen van de WW steeds van toepassing waren geweest. In
verband daarmee verleent artikel 13, eerste lid, de betrokkenen recht op
uitkering gedurende de gehele duur van loondervings– en vervolguit–
kering. Op grond van het tweede lid wordt de periode, waarover
wachtgeld of NS-werkloosheidsuitkering is verleend op deze uitke–
ringsduur in mindering gebracht.

Een mogelijk te ruime interpretatie van het eerste lid wordt door de
expliciete regeling van het tweede lid voorkomen.

Het derde lid van artikel 13 geldt voor die personen, die op grond van
het bij de stelselherziening sociale zekerheid tot stand gekomen
overgangsrecht een speciale positie innemen. Het betreft personen die
voor 1 januari 1987 werkloos waren en toen de leeftijd van 57,5 jaar
hadden bereikt. Deze groep personen verkreeg of behield recht op
WW-uitkering tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd.

Teneinde een te ruime werkingssfeer van het derde lid te voorkomen
is, overeenkomstig het advies van de SVr, uitdrukkelijk als voorwaarde
gesteld dat betrokkene op de ingangsdatum van de uitkering 57,5 jaar of
ouder was.

In verband hiermee is in het genoemde derde lid voor deze groep een
afwijkende bepaling opgenomen. Voor wat betreft het te hanteren
dagloon moge worden verwezen naar hetgeen hiervoor is vermeld bij
artikel 16.

Artikel 15

Als gevolg van de privatisering van het Spoorwegpensioenfonds
worden de NS-werknemers onder de werknemersverzekeringen
gebracht.

Als gevolg daarvan worden reeds ingegane invaliditeitsuitkeringen op
grond van invaliditeit, van het Spoorwegpensioenfonds overgebracht
naar de WAO en de AAW. Binnen die wetten is thans een ingrijpende
herziening gaande. In het kader van die herziening is een uitgebreid
overgangsrecht getroffen. Dit overgangsrecht dient uiteraard ook van
toepassing te zijn op de personen die als gevolg van de verzelfstandiging
van het SPF onder de werking van de WAO en de AAW worden
gebracht. In artikel 15 wordt expliciet geregeld dat het in het kader van
het wetsvoorstel terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheids–
regelingen (TBA) te treffen overgangsrecht ook van toepassing is op die
personen.

Volledigheidshalve is eveneens expüciet geregeld dat de datum van
ingang van het invaliditeitspensioen wordt aangemerkt als ingangsdatum
van de WAO-uitkering.

Na de omzetting van invaliditeitspensioenen in AAW– en WAO-uitke–
ringen moet expliciet het TBA-regime van de AAW en de WAO van
toepassing worden. De mening van de SVr dat het artikel overbodig zou
zijn, wordt niet onderschreven.
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Artikel 16

Door de privatisering van het SPF treedt een wijziging op in het bruto–
nettotraject. Geconstateerd kan worden dat het bruto-nettotraject, zowel
voor de actieven als de post-actieven, in de marktsector een grotere
«wig» impliceert dan in de overheidssector. Dit betekent dat in de markt–
sector hogere bruto-inkomens bestaan om hetzelfde netto-resultaat te
bereiken. Het ligt dan ook in de rede omwille van marktcon-formiteit, de
omzetting van middelsommen in daglonen nog te verhogen met een
zodanige factor als noodzakelijk is om hetzelfde bruto-nettotraject van
werknemers in de marktsector te verkrijgen.

Artikel 17

Eén van de uitgangspunten bij de privatisering van het SPF is, dat de
uitvoering van de uit die privatisering voortvloeiende rechten op uitke–
ringen ingevolge de werknemersverzekeringen wordt gelegd bij de
Bedrijfsvereniging voor het Vervoer. Het eerste lid van dit artikel strekt
daartoe. Voorts is geregeld (tweede en derde lid) dat het recht op
uitkering niet behoeft te worden aangevraagd, maar dat toekenning
ambtshalve plaatsvindt.

Op grond van uitvoeringstechnische redenen is er voor gekozen
genoemde bedrijfsvereniging ook te belasten met de uitvoering van de
reeds voor de intrekking van de Sp-wet door andere bedrijfsverenigingen
toegekende uitkeringen ingevolge de AAW en de WAO. Dit regelt het
vierde lid.

Artikel 18

Belanghebbenden dienen schriftelijk op te hoogte te worden gesteld
van de overgang van het SPF naar de Bedrijfsvereniging voor het
Vervoer. Daar er in materiële positie geen wijziging wordt gebracht, is
het niet gewenst dat van dat feit automatisch een voor beroep vatbare
beschikking wordt afgegeven. Slechts in de gevallen dat betrokkene
daarom uitdrukkelijk verzoekt, dient de bedrijfsvereniging een voor
beroep vatbare beschikking af te geven.

Voorkomen dient te worden dat betrokkene van de overgang van het
SPF naar de bedrijfsvereniging gebruik maakt om in beroep te gaan
tegen zaken waartegen in het verleden reeds beroep heeft opengestaan
(b.v. de mate van arbeidsongeschiktheid) en die niet tot het gewenste
resultaat hebben geleid of waarvan de beroepstermijn inmiddels is
verstreken. Dit artikel strekt er dan ook toe slechts beroep toe te laten
ingeval zich als gevolg van de overgang een omstandigheid voordoet die
tot wijziging in het recht op uitkering leidt.

Artikel 19

Dit artikel regelt expliciet het van toepassing zijn van de daarin
genoemde wetten en uitvoeringsmaatregelen, zodra deze wet een recht
op uitkering ingevolge de desbetreffende wet verleent. Zulks onver–
minderd de in deze wet voorkomende specifieke bepalingen. Volledig–
heidshalve is voorts geregeld, dat de in het kader van deze wet genomen
beslissingen en uitkeringen worden aangemerkt als beslissingen en uitke–
ringen ingevolge de desbetreffende wetten, te weten de WAO, de AAW
danwel de WW. Een en ander is op gelijkevwijze geregeld met betrekking
tot de op grond van deze wet verleende AAW-voorzieningen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 305, nr. 3 28



Artikel 20

De in de WAO en de ZW neergelegde risicowerende bepalingen zijn
niet bedoeld voor een collectieve toetreding tot de werknemersverzeke–
ringen. Dit artikel sluit daarom de toepassing van die bepalingen uit bij
het onder de werknemersverzekeringen brengen van het NS-personeel.

Artikel21

Voor het recht op uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers geldt als
voorwaarde, dat de volledige uitkeringsduur van de WW moet zijn
doorlopen. Aan deze voorwaarde voldoet niet degene, die voor de
intrekking van de Sp-wet werkloos is geworden en van de NS een
wachtgeld– of werkloosheidsuitkering ontving.

Het onderhavige wetsvoorstel verleent alsdan alleen een recht op een
WW-uitkering, voorzover de uitkeringsduur, ingeval die zou zijn ingegaan
op de datum van ontslag, voort zou duren na intrekking van de Sp-wet.
Door het hier toegelichte artikel wordt in dergelijke gevallen bereikt, dat
de duur van de NS wachtgeld– of werkloosheidsuitkering meetelt als
WW-uitkeringsduur.

Artikel 22

Gelet op de gevarieerdheid van de gevallen die zich voor kunnen doen,
is het gewenst om bij de overgang naar de werknemersverzekeringen en
de AAW de mogelijkheid te hebben terzake bij algemene maatregel van
bestuur nader regels te stelien. Dit artikel strekt daartoe.

Artikel 29

Onderdeel A. Aangezien het NS-personeel met ingang van het tijdstip
van de inwerkingtreding van deze wet verzekerd zal zijn voor de werkne–
mersverzekeringen (WAO en WW) komt het NS-personeel bij arbeidson–
geschiktheid voor een WAO– of AAW-uitkering en behoort tot de
doelgroep van de Wet arbeid gehandicapte werknemers (WAGW).

Het vervallen van de categorie werknemers met een invaliditeitspen–
sioen op grond van de Spoorwegpensioenwet uit de doelgroep van de
WAGW in artikel 1, onder b, ten 2e heeft derhalve geen consequenties
voor het van toepassing zijn van de WAGW op het NS-personeel. Ook
komt dit personeel - indien nodig - in aanmerking voor voorzieningen op
grond van de artikelen 57 en 57A van de AAW zodat het vervallen van de
desbetreffende artikelen van de Spoorwegpensioenwet in artikel 1,
onderdeel b, onder 3, van de WAGW geen consequenties heeft.

De overige wijzigingen in onderdeel A betreffen recente Staatsblad–
aanduidingen.

Onderdeel B. Vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zal de
Sociale Verzekeringsraad adviseren tot quotumoplegging voor
NS-personeel als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de WAGW.

Hiertoe zal de raad overleggen met de Bedrijfsvereniging voor het
Vervoer en de Gemeenschappelijke Medische Dienst.

Onderdeel C. Bij het stellen van een eis betreffende arbeidsplaatsaan–
passingen als bedoeld in artikel 6 van de WAGW zal voor NS-personeel
de Gemeenschappelijke Medische Dienst de betrokken instantie zijn.

Onderdeel D. ook voor NS-personeel zal in de toekomst de mogelijkheid
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van loondispensatie open staan. De Bedrijfsvereniging voor het Vervoer
is de beslissende instantie en zij zal de Gemeenschappelijke Medische
Dienst advies vragen.

Onderdeel E. De informatie in hoeverre aan de inspanningsverplichting
van artikel 2 van de WAGW is voldaan, verstrekt de NS-werkgever aan
de Bedrijfsvereniging voor het Vervoer. Opgemerkt zij dat deze informa–
tieverplichting nog niet effectief is.

Onderdeel F. De Bedrijfsvereniging voor het Vervoer wordt de uitvoe–
rende instantie van de geldelijke regeling, bedoeld in artikel 11 van de
WAGW.

Onderdeel G. Eén wijziging betreft een recente Staatsbladaanduiding. de
overige wijzigingen spreken voor zich.

Onderdeel H. Voor arbeidsbemiddeling moet NS-personeel zich in de
toekomst wenden tot de Gemeenschappelijke Medische Dienst.

Artikel31

Artikel 31 bewerkstelligt dat ten aanzien van beslissingen die door het
bestuur van het SPF voor de datum van de intrekking van die wet zijn
genomen, de mogelijkheid daartegen bezwaar te maken blijft bestaan en
dat de daarvoor geldende procedure ongewijzigd wordt voortgezet.
Uiteraard geldt in dat kader dat de Raad van toezicht van het SPF wordt
vervangen door het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds.

Het voorgaande geldt op overeenkomstige wijze voor de beslissingen
van de Raad van toezicht waartegen binnen de daarvoor gestelde termijn
nog beroep bij de rechter kan worden ingesteld. In voorkomend geval zal
het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds eveneens partij
zijn in het geding bij de Centrale Raad van Beroep.

Voorts wordt in het vierde lid van het onderhavige artikel bewerk–
stelligd dat ten aanzien van besluiten die door het bestuur van de
Stichting Spoorwegpensioenfonds zijn genomen op verzoeken of
aanvragen die op basis van de Sp-wet zijn gedaan, de bepalingen van de
Sp-wet inzake bezwaar en beroep van overeenkomstige toepassing zijn.

Bovendien zijn ten aanzien van dergelijke besluiten de bepalingen
inzake herziening, wijziging of herstel van een besluit door de directie of
de Raad van toezicht van overeenkomstige toepassing.

Hiermee wordt bewerkstelligd dat het regime dat in het kader van de
Sp-wet heerst ten aanzien van besluiten, ongewijzigd wordt voortgezet
ten aanzien van besluiten die na de intrekking van de Sp-wet alsnog
moeten worden genomen naar aanleiding van verzoeken of aanvragen
die op basis van die wet werden gedaan.

Artikel 32

Artikel 32 is de tegenhanger van artikel 6, zodat voor de toelichting
wordt verwezen naar de toelichting op dat artikel.

In artikel 32 is geen bepaling opgenomen die overeenkomt met die van
artikel 6, vierde lid. De reden hiervoor is dat anders dan bij het spoor–
wegpersoneel het geval is, onvoldoende is verzekerd dat belangheb–
benden geattendeerd kunnen worden op een wijziging ter zake van het
tijdstip waarop om overname van externe diensttijd kan worden verzocht.
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Volledigheidshalve wordt voorts opgemerkt dat in de Amp-wet niet
rechtstreeks wordt verwezen naar de Sp-wet. Deze verwijzing is indirect;
artikel D 2, eerste lid, van de Amp-wet verwijst naar tijd «welke bij de
regeling van pensioenen in de zin van de Abp-wet als voor pensioen
geldige diensttijd in aanmerking komt», alsmede naar tijd «welke bij de
regeling van pensioenen in de zin van de Pensioenwet 1922 (Stb. 240)
als voor pensioen geldige diensttijd in aanmerking kon komen».
Daarom wordt in het eerste lid uitsluitend verwezen naar de artikelen D 1
en T 4 van de Abp-wet.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen

De Ministervan Financiën,
W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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