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23305 Privatisering van het Spoorwegpensioenfonds
(Wet privatïsering Spoorwegpensioenfonds)

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

I. VOORSTEL VAN WET

Van de considerans luidde de
aanhef

Allen, die deze zullen zien en horen,

Artikel 2, eerste lid, luidde:
1. Op het tijdstip van de inwer–

kingtreding van deze wet gaan alle
bestanddelen van het Spoorwegpen–
sioenfonds onder algemene titel over
aan de Stichting Spoorwegpensioen–
fonds.

HOOFDSTUK II. OVERGANG
VERMOGEN SPOORWEGPENSI–
OENFONDS begon vanaf artikel 3.

Artikel 3, tweede lid, luidde:
2. De in het eerste lid bedoelde

verklaring wordt door het bestuur
van de Stichting Spoorwegpensioen–
fonds neergelegd ten kantore van
het handelsregister waar hij volgens
zijn statuten zijn zetel heeft.

Artikel 4 luidde:

Artikel 4

1. De Stichting Spoorwegpensi–
oenfonds is aan de Staat der Neder–
landen een bedrag verschuldigd ter
grootte van het gereserveerde
vermogen dat bestemd is voor de
aanspraken voortvloeiende uit reeds

ingegane invaliditeitspensioenen op
grond van de Spoorwegpensioenwet
op de dag voorafgaande aan de
inwerkingtredmg van deze wet,
voorzover die aanspraken het niveau
van overeenkomstige aanspraken op
grond van de Wet op de arbeidson–
geschiktheidsverzekering niet te
boven gaan.

2. Het vermogen, bedoeld in het
eerste lid, wordt bepaald op basis
van de opgebouwde rechten.

Artikel 7 luidde:

Artikel 7

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

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

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

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

2. Voor de vaststelling van het
recht op uitkering op grond van de
Wet op de arbeidsongeschiktheids–

verzekering en de Werkloosheidswet
worden personen, die op de dag
voorafgaande aan het tijdstip van de
inwerkingtreding van deze wet tot de
N.S. in dienstbetrekking staan,
alsmede de in het eerste lid
bedoelde personen, vanaf de dag
van indiensttreding bij de N.S. tot
aan het tijdstip van de inwerking–
treding van deze wet aangemerkt als
verzekerd op grond van die wetten
met inbegrip van de met ingang van
1 januari 1987 ingetrokken
Werkloosheidswet. Aan de eerste
volzin kan geen recht worden
ontleend over tijdvakken gelegen
voor het in die volzm bedoelde
tijdstip.

Artikel 12 luidde:

Artikel 12

1. De belanghebbende, die op de
dag voorafgaande aan de inwerking–
treding van deze wet recht heeft op
een uitkering als bedoeld in artikel 7,
eerste lid, onderdeel c, of een
herplaatsingswachtgeld, heeft recht
op een uitkering op grond van de
Werkloosheidswet, indien hij terzake
van de eindiging van zijn dienstbe–
trekking tot de N.S. recht op
uitkering op grond van die wet zou
hebben gehad en dat recht nog zou
voortduren op dat tijdstip.

2. De belanghebbende, bedoeld in
het eerste lid, die op het tijdstip van
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inwerkingtreding van deze wet niet
als werknemer wordt beschouwd of
niet werkloos is in de zin van de
Werkloosheidswet of geen recht op
uitkering heeft op grond van een
omstandigheid, bedoeld in artikel 19,
eerste lid, of 19a van de Werkloos–
heidswet, heeft recht op uitkering
vanaf de dag, waarop dit recht met
toepassing van de artikelen 8 en 21
van de Werkloosheidswet zou
ontstaan of herleven als voor de
inwerkingtreding van deze wet recht
op grond van de Werkloosheidswet
zou hebben bestaan. Voor het
bepalen van de periode waarbinnen
het recht op uitkering op grond van
de artikelen 8 en 21, tweede lid, van
de Werkloosheidswet kan herleven
wordt in aanmerking genomen die
dag voor bedoeld tijdstip, waarop hij
als werknemer werd beschouwd of
werkloos was dan wel zich de
omstandigheid als bedoeld in de
eerste volzin nog niet voordeed.

3. De belanghebbende die wegens
gelijke omstandigheden als bedoeld
in de artikelen 8 en 19 van de
Werkloosheidswet op de dag vooraf–
gaandè aan het tijdstip van inwer–
kingtreding van deze wet geen recht
heeft op de in het eerste lid
bedoelde NS-werkloosheidsuitkering,
verkrijgt recht op een uitkering op
grond van de Werkloosheidswet
zodra genoemde omstandigheden
geheel danwel gedeeltelijk vervallen.
De laatste volzin van het tweede lid
is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13 luidde:

Artikel 13

1. De uitkeringsduur op grond van
de Werkloosheidswet is gehjk aan de
uitkeringsduur, die op grond van de
artikelen 42 en 49 van die wet in
aanmerking zou zijn genomen vanaf
het tijdstip, waarop de in artikel 7,
eerste lid, onderdeel c, bedoelde
uitkering is aangevangen.

2. De resterende uitkeringsduur
op de datum van inwerkingtreding
van deze wet wordt bepaald door op
de uitkeringsduur in mindering te
brengen de periode, waarover de in
artikel 7, eerste lid, onderdeel c,
bedoelde uitkering is ontvangen,
behoudens perioden waarover het
recht op uitkering overeenkomstig de
bepalingen van de Werkloosheidswet
geheel zou zijn geëindigd.

3. In afwijking van het eerste en
tweede lid eindigt de uitkeringsduur
van de persoon die op de ingangs–

datum van de uitkering 57,5 jaar of
ouder was en wiens uitkering,
bedoeld in artikel 7, eerste lid,
onderdeel c, is aangevangen voor 1
januari 1987 op de eerste dag van
de maand, waarin hij de leeftijd van
65 jaar bereikt.

Artikel 14 luidde:

Artikel 14

Tijdens de uitkeringsduur op grond
van artikel 42 van de Werkloos–
heidswet alsmede ten aanzien van de
verzekerde, bedoeld in artikel 13,
derde lid, geldt als dagloon de uitke–
ringsgrondslag waarnaar de uitkering
van NS wordt berekend op de dag
voorafgaande aan de inwerking–
treding van deze wet, gedeeld door
261.

Artikel 17, tweede lid en derde
lid , luidden:

2. De N.S. en het bestuur van de
Stichting Spoorwegpensioenfonds
melden iedere belanghebbende aan
bij de in het eerste lid genoemde
bedrijfsvereniging.

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

In artikel 19, eerste lid, is de
zinsnede «van de wet» toegevoegd.

Artikel 23, onderdeel B. en C.
luidden:

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

C. Artikel D 1, tweede lid, wordt
gewijzigd als volgt:

1. Het onderdeel b vervalt.
2. Onderdeel C wordt verletterd

tot onderdeel b.
3. De zinsnede «de diensttijd

bedoeld onder a en b» wordt
vervangen door de diensttijd
bedoeld onder a.

In Artikel 27 is «verletterd»
vervangen door: geletterd.

Artikel 28, onderdelen B. tot
en met I., onder 1. en 2. waren
opgenomen als artikel 28, onderdeel
B., onder 1 tot en met 8, onderdelen
a. en b.

In artikel 29,
1. is in onderdeel F , de zinsnede

«C4, N2 en N6, sub a,» vervangen
door: C 4, N 2, en N 6, onderdeel a,

2. is in onderdeel H , de zinsnede
«wordt vervangen door» vervangen
door: komt te luiden.

In artikel 31. vijfde lid, is de
zinsnede «krachtens» vervangen
door: van.

Artikel 32, tweede lid, luidde:
2. Zodra de belanghebbende dit

wenst, kan hij om overname
verzoeken van externe diensttijd als
bedoeld in het eerste lid.

In artikel 32, derde lid, is de
zinsnede «op verzoek» vervangen
door op aanvraag.

In artikel 37 is de zinsnede «kan
worden» vervangen door: wordt.

II. MEMORIEVAN
TOELICHTING

Algemeen deel

In hoofdstuk 2., paragraaf 4. ,
is de derde paragraaf aangevuld en
een nieuw vierde tot en met zesde
paragraaf toegevoegd.

Van hoofdstuk 3. Financiële
gevolgen privatisering SPF
1. paragraaf 1., tweede alinea,
luidde de eerste volzin:

Deze houden verband met het feit
dat vanaf het moment van privati–
sering premies verschuldigd zijn
ingevolge de werknemersverzeke–
ringen.

2. paragraaf 1., tweede alinea,
luidde de voorlaatste zin:

De loonkostenstijging zal op het
moment van privatiseren in eerste
instantie circa 10% van de totale
loonkosten bedragen (peiljaar 1992).
Hierdoor ontstaat een structurele
lastenverzwaring voor NS.

3. paragraaf 1., luidde de derde
en vierde alinea,

Volledigheidshalve wordt hierbij
aangetekend dat uitgegaan is van de
aanname dat de NS voor ZW eigen
risicodrager 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 privati–
sering de reservering voor latente
invaliditeitspensioenen.

4. in paragraaf 1., vierde
alinea, is de laatste volzin toege–
voegd.

5. In paragraaf 1., vijfde alinea,
is de laatste volzin toegevoegd.
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6. Paragraaf 2. luidde:
De overdracht van de reeds

ingegane invaliditeitspensioenen aan
het AOF zal zoals reeds vermeld een
vrijval van reserve bij het SPF tot
gevolg hebben. Het met deze reserve
gemoeide vermogen wordt aan de
njksoverheid overgedragen.

De daarmee gemoeide gelden
zullen aangewend worden voor
NS-infrastructuur.

In het in de inleiding gemoeide
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%.

Onafhankeüjk 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%
(premievrijval ca. 27 mln per jaar
t.o.v. een structureel percentage van
11,2%) voor de jaren 1994 en 1995.
Vanaf 1996 zal de pensioenpremie–
vergoeding 11,2% bedragen
(uitgaande van privatisering in
1994). De opbrengst van deze
premieverlagingen zal tevens worden
aangewend voor extra investeringen
in NS-infrastructuur.

Een nieuw hoofdstuk 5., relatie
met andere wetsontwerpen , is
toegevoegd

De hoofstukken 6 tot en met 8
zijn vernummerd tot 7 tot en met 9.

Hoofdstuk 7., eerste paragraaf
1,luidde:

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

De NS-vakbonden hechten veel
waarde aan de status van bedrijfs–
pensioenfonds, 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 financiering kan
plaatsvinden in de vorm van een
premiereductiesysteem.

In hoofdstuk 7., paragraaf 3 , is
een nieuw vierde alinea toegevoegd.

III. MEMORIEVAN
TOELICHTING

Artikelen

Bij artikel 3 is een nieuw derde
alinea toegevoegd

Artikel 4 luidde:
De feitelijke beoordeling van

componenten waaruit het vrijval–
lende deel van de reserve is
opgebouwd en de vaststelling van
het bedrag kan plaatsvmden 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
actuans, 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. De opbrengst
van het deel van de reserve van het
SPF (ca. 340 mln, peildatum 1991)
zal, overeenkomstig de afspraken uit
het in het eerste hoofdstuk
genoemde bestuurlijk overleg,
worden bestemd voor extra investe–
ringen in NS-infrastructuur.

Artikel 5, vierde alinea, luidde:

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 ouderdomspensioen,
welke indexatie die 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 ongeclausu–
leerde indexatie van de pensioenen
verdwijnen. Dit laatste betekent
overigens niet dat hierdoor in
materiële zin een verslechtering zou
ontstaan.

Artikel 7 luidde:
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.

Door het werknemerschap te doen
aanvangen bij het in dienst treden bij
de NS kunnen de op grond van deze
wet toegekende rechten ingevolge
die wetten door de bedrijfsver–
eniging worden vastgesteld.

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 inwerkmgtredmg van
deze wet.

Bij artikel 12
1. is in de eerste alinea achter

«hebben» een komma toegevoegd.
2. is in de tweede alinea,

«opgenomen» vervangen door:
getroffen alsmede «er» vervallen.
3. is in de derde alinea de

zinsnede «artikelen 19, eerste lid en
19a» vervangen door: 8, 19 en 19a.

4. is in de laatste atinea, tweede
volzin, achter «herleven» een komma
toegevoegd alsmede in de laatste
volzin, de zinsnede «kan worden
herleven» vervangen door: kan
herleven.

Bij artikel 18 is in de tweede
volzin «zijn» vervallen.
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