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Bij Kabinetsmissive van 22 juni
1993, no.93 005048, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Verkeer en Waterstaat,
mede namens de Ministers van
Bmnenlandse Zaken en van Financiën
alsmede de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
bij de Raad van State onder meer ter
overwegmg aanhangig gemaakc een
voorstel van wet met memorie van
toelichting, houdende de privati–
sering van het Spoorwegpensioen–
fonds (Wet privatisering Spoorweg–
pensioenfonds).

1. Naar het oordeel van de Raad
van State is de memorie van
toelichting, ook wat haar opzet
betreft, moeilijk leesbaar. De Raad
adviseert deze toelichting in haar
geheel nog eens terdege te bezien.

Voorts acht de Raad een aantal
aspecten verbonden aan de voorge–
nomen privatisering van het Spoor–
wegpensioenfonds (SPF) in de
toelichting onvoldoende uitgewerkt
en gemotiveerd. De Raad denkt
daarbij onder meer aan de in het
advies van de Sociale Verzeke
ringsraad (SVr) (bladzijde 23)
vermelde voorziening latente invalidi–
teitspensioenen ad 1,35 miljard
gulden die bij de privatisering zal
vrijvallen door het van toepassing
worden van de algemeen geldende

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw kabinet van 22 juni
1993, nr. 09005048, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 4 augustus 1993, nr.
W09.93 0356, bied ik U mede
namens mijn ambtgenoten van
Financiën en van Binnenlandse Zaken
alsmede de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en werkgelegenheid,
hierbij aan.

1. Naar aanleiding van de opmer
kingen van de Raad van State dat de
memorie van toelichting moeilijk
leesbaar is, is deze ter zake ook wat
betreft haar opzet in haar geheel nog
eens bezien en aangepast.

De Raad merkt op dat een aantal
aspecten verbonden aan de voorge–
nomen privatisering van het Spoor–
wegpensioenfonds (SPF) in de
memorie van toelichting onvol–
doende uitgewerkt en gemotiveerd
zijn. In dit verband wordt in de
memorie van toelichting onder meer
ingegaan op de in het advies van de
Sociale Verzekeringsraad (SVr)
vermelde voorziening latente invalidi–
teitspensioenen ad 1,35 miljard
gulden die bij de privatisering zullen
vrijvallen, de gekozen grondslagen
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werknemersverzekeringen. Vermeld
cijfer wordt in de toelichting zelfs in
het geheel niet genoemd. De Raad
acht een uiteenzetting ter zake
geboden Voorts dienen de in de
toelichting gekozen grondslagen
voor berekeningen, alsmede de door
de bewindslieden aanvaarde onder–
grens van 110% te worden gemoti–
veerd en toegelicht. Dit geldt ook
voor de pensioenpremievergoeding
die voor de komende jaren op 11,2%
wordt gefixeerd. Met betrekking tot
de dekkingsratio van 110% merkt de
Raad overigens nog op, dat daarvan
in paragraaf 7.2, onder punt 5, wordt
opgemerkt dat deze grens van 110%
een van de uitgangspunten was van
de verzelfstandiging, terwijl dit punt
ontbreekt in de negen punten welke
in paragraaf 2.3 worden opgesomd
als uitgangspunten bij de privati
sering van het SPF.

Tenslotte merkt de Raad in dit
verband op, dat in de toelichting
ontbreekt een korte samenvattende
uiteenzetting van het systeem dat is
gekozen om de loonkostensprong bij
de N.V. Nederlandse Spoorwegen
(N.S.), welke het gevolg zal zijn van
de privatisering, te financieren.

2. De verzelfstandiging van het
SPF leidt er volgens de memorie van
toelichting, paragraaf 2.4.3, toe, dat
een bedrag van schattenderwijs 340
miljoen gulden vrij valt als gevolg
van de toepassing van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO) op het spoorwegpersoneel.
Volgens het wetsvoorstel, artikel 4,
is de Stichting SPF dit bedrag
verschuldigd aan de Staat der
Nederlanden. De vraag rijst welke de
mogelijke relatie is tussen het
voorgestelde artikel 4 en artikel M 2,
tweede lid, van de Spoorwegpensi–
oenwet. Aan dit punt ware in de
toelichtmg aandacht te besteden. De
Raad beveelt voorts aan in artikel 4
de datum op te nemen met ingang
waarvan de Stichting SPF het
bedoelde bedrag verschuldigd is.

Een ander punt in dit verband is de
wijze van vaststelling van het
verschuldigde bedrag. In de
toelichting op artikel 4 wordt
medegedeeld dat de controle op de
vaststelling dient te worden uitge–
voerd door een externe accountant
en actuaris, die overeenkomstig
artikel 4 zullen worden aangewezen
door de Minister van Verkeer en
Waterstaat. Van een en ander is in
de tekst van artikel 4 echter niets
terug te vinden. De tekst van het

voor berekeningen, de door de
bewindslieden aanvaarde ondergrens
van 110% alsmede de pensioenpre–
mievergoeding die voor de komende
jaren op 11,2% wordt gefixeerd. De
dekkingsgraad van 110% is een
uitwerking van het uitgangspunt dat
de loonkostensprong die bij N.S.
ontstaat, gedurende een overgangs–
periode, zal worden gefinancierd via
de overreserve van het SPF.

In de memorie van toelichting is in
paragraaf 4.3 een samenvattende
uiteenzetting opgenomen van het
gekozen systeem van financiering
van de loonkostensprong bij de N.S.,
welke het gevolg zal zijn van de
privatisering. Het gaat erom dat de
pensioenpremie vanwege de hoge
dekkingsgraad kan worden verlaagd
en dat uit de overreserve de loonkos–
tensprong van het N.S.-personeel
wordt gefinancierd.

2. De Raad constateert terecht dat
in de memorie van toelichting geen
passage is opgenomen over de
mogelijke relatie tussen het voorge–
stelde artikel 4 en artikel M 2,
tweede lid, van de Spoorwegpensi–
oenwet. Er bestaat ook geen verband
tussen beide artikelen. In paragraaf
2.4.1. van de memorie van
toelichting wordt dit uiteengezet.
Aan de aanbeveling van de Raad om
in artikel 4 de datum op te nemen
met ingang waarvan de Stichting
SPF het bedoelde bedrag
verschuldigd is, is gevolg gegeven.
Artikel 4 bepaalt nu dat op het
moment van de inwerkingtreding van
deze wet de Stichting SPF het
bedrag aan de Staat is verschuldigd.

In navolging van het advies van de
Raad is in artikel 4, tweede lid,
opgenomen dat de vaststelling van
het verschuldigde bedrag zal worden
uitgevoerd door een externe
accountant en een externe actuaris,
die door de eerste ondergetekende
zullen worden aangewezen.
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artikel dient met het gestelde in de
toelichting in overeenstemming te
worden gebracht.

3. Volgens het jaarverslag 1992
heeft de N.S. vorderingen op de
Staat der Nederlanden per 31
december 1992 ten bedrage van
316,1 miljoen gulden. BIJ de Raad is
de vraag gerezen waarom het bedrag
van 340 miljoen gulden zoals
vermeld in punt 2 van dit advies
wordt gebruikt voor extra investe–
ringen in de N.S.-infrastructuur en
niet voor aflossmg van deze vorde–
ringen. Een en ander ware in de
toelichting te motiveren. Ten aanzien
van de voorgenomen extra investe–
ringen is overigens bij de Raad de
vraag gerezen van welk niveau van
investeringen af in dit verband het
begrip «extra» investeringen wordt
gebruikt. Voorts ware in de
toelichting mede te delen om welke
projecten het in concreto zal gaan.

4. De SVr heeft bij zijn standpunt–
bepaling als - tweede - randvoor–
waarde gesteld, dat de vrijgekomen
middelen ten goede dienen te komen
aan de partij of het doel waarvoor zij
zijn opgebracht. De SVr heeft in zijn
advies geconstateerd dat aan deze
randvoorwaarde is voldaan.

Naar het oordeel van de Raad
dient in de toelichting duidelijk te
worden uiteengezet of ook door de
bewindslieden deze randvoorwaarde
wordt gehanteerd en zo ja, op grond
van welke overwegingen zij van
oordeel zijn dat met de gekozen
oplossing aan deze randvoorwaarde
wordt voldaan. Daarbij ware ook aan
te geven waarom ten dezen wordt
gesproken van «de partij waarvoor zij
zijn opgebracht» en niet van «de
partij waardoor zij zijn opgebracht».

De Raad adviseert in dit kader in
het bijzonder ook aandacht te
besteden aan de vraag of van de
voorgestelde vorm van besteding van
de 340 miljoen gulden - welke als
objectsubsidies zouden kunnen
worden gekenmerkt - niet zou
kunnen worden gesteld dat deze
wijze van besteding mdirect aan de
staat ten goede komt.

De Raad acht het tenslotte van
belang dat in de toehchtmg nader
wordt ingegaan op de vraag of het
aanwenden van de 340 miljoen
gulden in de voorgestelde vorm - te
weten voor objectsubsidies - is
toegestaan in het kader van de
communautaire wetgeving.

3. Het bedrag dat bij het SPF
vnjvalt als gevolg van de overdracht
van reeds ingegane invaliditeitspen–
sioenen aan het Arbeidsongeschikt–
heidsfonds zal inderdaad worden
gebruikt voor de aflossing van de
vorderingen die N.S. heeft op de
Staat der Nederlanden.

Het bedrag dat hierdoor op de
begroting van Verkeer en Waterstaat
vrijvalt, zal overeenkomstig de
afspraken in het bestuurlijk overleg
worden gebruikt voor extra investe–
ringen in N.S.-infrastructuur. In de
memorie van toelichting is het begrip
extra investeringen verhelderd. Het
wordt in dit kader echter niet
wenselijk geacht om concrete
projecten aan te wijzen, omdat dit de
dynamiek eigen aan een planning
kan ondermijnen.

4. In de memorie van toelichting
wordt in paragraaf 8.3 ingegaan op
het oordeel van de Raad dat in de
toelichting duidelijk dient te worden
uiteengezet of ook de bewindslieden
de door de SVr gestelde randvoor–
waarde, dat de vrijgekomen
middelen ten goede zijn gekomen
aan de partij of het doel waarvoor zij
zijn opgebracht, hanteren, en zo ja,
op grond van welke overwegingen zij
van oordeel zijn dat met de gekozen
oplossing aan deze randvoorwaarde
wordt voldaan. Daarbij wordt
opgemerkt dat er dat de rijks–
overheid voor een andere benadering
heeft gekozen, te weten de
verplichting voor het SPF om een
aanwezig vermogensoverschot in te
zetten voor de financiering van de
loonkostensprong van N.S. Tevens
wordt in de memorie ingegaan op de
vraag van de Raad of van de voorge–
stelde vorm van besteding van de
340 miljoen gulden niet zou kunnen
worden gesteld dat deze wijze van
besteding indirect aan de staat ten
goede komt alsmede op de vraag of
het aanwenden van de 340 miljoen
in de vorm van objectsubsidies is
toegestaan in het kader van de
communautaire wetgeving.
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5. Tenslotte adviseert de Raad in
dit verband in te gaan op de
verhouding van het onderhavige
wetsvoorstel tot het bij koninklijke
boodschap van 5 februari 1988 bij
de Tweede Kamer der Staten–
Generaal ingediende wetsvoorstel,
houdende maatregelen in verband
met de financiële positie van het
Spoorwegpensioenfonds (Kamer–
stukkenll 1987/88,20437).

6. De verzelfstandiging leidt tot
een zogenaamde loonkostensprong
bij de N.S. van niet minder dan 10%
(voor 1994 162 miljoen gulden)

In de memorie van toelichting
wordt een systeem van premie–
reductie - van de door de N.S. aan
de Stichting SPF te betalen pensi–
oenpremies - uiteengezet waardoor
de N.S. deze loonkostensprong
mede vergoed krijgen ten laste van
het SPF, dat daartoe de latente
invaliditeitspremiereserve dient in te
zetten. Blijkens de memorie van
toelichting in paragraaf 4.2 is
immers vastgelegd dat «het SPF de
verplichting heeft het pensioenver–
mogen dat betrekking heeft op de na
de verzelfstandiging door de WAO
verzekerde verplichtingen in te zetten
ter financiering van de loonkosten–
sprong die bij de N.S. ontstaat als
gevolg van de verzelfstandiging».
Aanvullend delen de bewindslieden
mede: «De wijze waarop deze
verplichting wordt ingevuld wordt
bepaald door de N.S. en het SPF.»
Met dit laatste wordt stellig de
Stichting SPF bedoeld, die evenwel
formeel geen partij was bij het
bestuurlijk overleg van juni 1992
waarbij een en ander werd overeen–
gekomen. Het is dan ook niet geheel
begrijpelijk als de memorie van
toelichting in paragraaf 4.1 schrijft:
«De N.S. kan na privatisering daartoe
- bedoeld is de financiering van de
extra loonkosten - tijdelijk een deel
van het vermogen van het SPF
inzetten.» Immers, de N.S. kan in het
geheel niet over dit deel van het
vermogen beschikken. Elders in de
memorie van toelichting, paragraaf
4.2, wordt overigens vermeld dat de
premiereductieregeling zal voort–
duren tot 2023, zodat het woordge–
bruik «enkele jaren» niet op zijn
plaats is. Bijlage 1 gaat van de
periode tot 2030 uit.

7. Het inzetten van het vermogen
van het SPF zal aldus worden vorm
gegeven, dat de Stichting SPF aan
de N.S. gedurende een lange reeks

5. In een nieuw paragraaf 5 van
de memorie van toelichting wordt
ingegaan op de verhouding van het
onderhavige wetsvoorstel tot het bij
koninklijke boodschap van 5 februari
1988 bij de Tweede Kamer der
Staten-Generaal mgediende
wetsvoorstel, houdende maatregelen
in verband met de financiële positie
van het Spoorwegpensioenfonds
(Kamerstukken II 1987/88, 20437).

6. In navolging van het advies van
de Raad wordt in de paragrafen 4.1,
tweede alinea, en 4.2, vierde alinea,
van de memorie van toelichting de
zinsnede «het SPF» vervangen door
de Stichting SPF. De zinsnede
«enkele jaren» is gespecificeerd.

7. Het oordeel van de Raad dat
het opleggen van de verplichting, dat
de Stichting SPF aan de N.S.
gedurende een lange reeks van jaren
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van jaren geen pensioenpremies in
rekening zal brengen Hierdoor en
door de premievergoeding van de
overheid, die naar de Raad begrepen
heeft wel zal worden gecontinueerd,
is de N.S. voor een even lange reeks
van jaren in staat de loonkosten–
sprong op te vangen. Naar het
oordeel van de Raad is het opleggen
van een zodanige verplichting, te
weten een premiepercentage van 0
over de desbetreffende periode, in
strijd met de gedachte van privati–
sering van het pensioenfonds.
Immers, een onafhankelijk en
zelfstandig geprivatiseerd pensioen–
fonds is autonoom in een zo
belangrijk beleidspunt als het
vaststellen van de premies. Zeker nu
het hier gaat om een op te leggen
verplichting over een lange reeks van
jaren acht de Raad hier een wezenlijk
knelpunt in de voorgestelde privati–
sering aanwezig. Op dit aspect ware
in de toelichting in te gaan. In dat
verband ware ook aandacht te
schenken aan de vraag op welke
wijze deze op de Stichting SPF te
leggen verplichting juridisch vorm zal
worden gegeven, zo dit al mogelijk
is.

8. De Raad wijst er vervolgens op,
dat gezien de bijlage 1 bij de
memorie van toelichting, in het jaar
2030 de dekkingsgraad van de
ouderdomspensioenen tot 115,2 zal
zijn gedaald, zulks als gevolg van het
premiereductiesysteem. Het slot van
paragraaf 7.2 van de memorie van
toelichting, dat deze problematiek
behandelt luidt: «Het SPF heeft laten
weten zich niet te conformeren aan
de 110%. Daar de 110% één van de
uitgangspunten was van de verzelf–
standiging zal dit niet leiden tot een
andere opstelling van de zijde van de
rijksoverheid.» Afgezien van de
hiervoor behandelde vraag of de
Stichting SPF welke niet aan het
bestuurlijk beraad heeft deelge–
nomen zich wél met dat
uitgangspunt zal kunnen verenigen -
de memorie van toelichting spreekt
herhaaldelijk van de volledige verant–
woordelijkheid van de sociale
partners voor de pensioenvoor–
ziening - acht ook de Raad een
dekkingsgraad van 110% aan de lage
kant. Hij brengt daarbij tevens het
advies van de Verzekeringskamer
naar voren, dat zowel op de te
verwachten toeneming van het
relatieve aandeel van de beleggmgen
in zakelijke waarden wijst die de
noodzaak van extra vermogens–

geen pensioenpremie in rekening zal
brengen, in strijd zou zijn met de
gedachte van privatisering van het
pensioenfonds delen wij niet. Bij de
privatisering van het SPF is allereerst
uitgegaan van de financiele positie
van het fonds in relatie tot de
afdekking van de verplichtingen. Na
privatisering is de invulling het finan–
cieel kader de verantwoordelijkheid
van sociale partners. Ovengens is
overeengekomen dat de loonkosten–
sprong bij de N.S. aanvankelijk
gefinancierd zal worden uit een
reductie van de door de N.S. af te
dragen premie. Op dit punt wordt in
paragraaf 4.3 van de toelichting en
in de bijbehorende bijlage 1
ingegaan.

De Stichting SPF zal als rechtsop–
volger van het SPF deze uitgangs–
punten overnemen.

8. Met betrekking tot de
opmerking van de Raad dat een
inhoudelijke motiverïng van de
dekkingsgraad van 110% noodza–
kelijk is, kan worden gewezen op
paragraaf 4.3 van de memorie.
Tenslotte dient te worden opgemerkt
dat de bijlage 1 uitgaat van een
dekkingsgraad van 115% en een
welvaartsvastheid van de pensioen–
aanspraken. Deze dekkingsgraad
wordt, in tegenstelling tot wat de
Raad meent, in het jaar 2023
bereikt.
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buffers meebrengt, als op de
omstandigheid dat ook rekening
gehouden moet worden met de
«verplichtmg» de pensioenaan–
spraken welvaartsvast te houden
voor zover zulks niet in de hoogte
van de gehanteerde rekenrente is
verdisconteerd. De Raad acht
derhalve een inhoudelijke motivering
van het percentage van 110 noodza–
kelijk; de enkele mededeling dat het
percentage van 110 een van de
uitgangspunten was bij de privati–
sering is als zodanig onvoldoende

9. Gezien het hiervoor weerge–
geven standpunt van het SPF lijkt het
de Raad minder juist dat in paragraaf
3.1 van de memorie van toelichting
geschreven wordt: «Het SPF, de N.S.
en de Rijksoverheid zijn van mening,
dat het premiereductiesysteem op
adequate wijze voorziet in de opvang
van een loonkostenstijging ...... De
toelichting ware op dit punt bij te
stellen. Voorts ware duidelijkheid te
verschaffen over aard en juridische
status van de in de laatste alinea,
laatste zin, van paragraaf 3.1
bedoelde brief.

10. Wat betreft de cijfers in
bijlage 1 vraagt de Raad zich af of
deze niet al te krap berekend zijn. Bij
een rekenrente van 4 en een
rendement van 7% per jaar bevat de
berekening eigenlijk geen speel–
ruimte voor tegenvallers in inflatie
c.q. te realiseren rendement en
mogelijke verliezen op de beleg
gingen. Een en ander is in het
bijzonder ook van belang voor de in
de toelichting op artikel 5 uitge–
sproken verwachtingen met
betrekking tot het vervangen van de
ongeclausuleerde indexatie van
pensioenen door een indexatie onder
voorbehoud, op welke vervanging de
Raad hierna onder punt 13
terugkomt.

11. Het is de Raad niet duidelijk
hoe de loonkostenstijging van 10%
het gevolg kan zijn van een veran–
dering van het gewijzigde financie–
ringssysteem, waarbij de
werknemers van de N.S. onder een
aantal werknemersverzekeringen
worden gebracht. Het hierover in
punt 3.1 van de toelichting meege–
deelde komt de Raad als onvol–
doende voor.

12. In de memorie van toelichting,
paragraaf 4.2, onder het hoofdje
premiereductiesysteem, wordt

9. Paragraaf 3.1 van de memorie
van toelichting is aangepast naar
aanleiding van de opmerking van de
Raad ten aanzien van de opvang van
de loonkostenstijging en daarbij is
duidelijkheid verschaft over aard en
juridische status van de in de laatste
almea, laatste zin, van paragraaf 3.1
bedoelde brief.

10. De in de bijlage 1 gehan–
teerde cijfers over loon en rende–
mentsontwikkelingen zijn indicatief
van karakter. Wanneer deze veron–
derstellingen door onvoorziene
ontwikkelingen lager of hoger
uitvallen, zal de loonkostensprong
later respectievelijk eerder voor
rekening van N.S. komen. Dit valt
onder het bedrijfsmatig risico van de
N.S.

11. Paragraaf 3.1 van de memorie
van toelichting is aangevuld met een
passage over hoe de loonkostenont
wikkeling van 10% bij N.S. het
gevolg is van het onder een aantal
werknemersverzekeringen brengen
van de werknemers van de N.S.
Tevens is hierbij in de memorie van
toelichting cijfermatige informatie
opgenomen.

12. In de memorie van toelichting
is in een nieuw paragraaf 5 ingegaan
op de vraag welke maatregelen
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verwezen naar het nog niet
ingetrokken wetsvoorstel inzake de
pensioenfondsenheffing. Indien het
kabinet zou besluiten tot een verdere
parlementaire behandeling van dit
wetsvoorstel zou het premiereductie–
systeem niet langer kunnen functio–
neren op de wijze waarvoor thans
wordt gekozen, aldus de memorie
van toelichting. In de memorie van
toelichting ware in te gaan op de
vraag welke maatregelen in het geval
de parlementaire behandeling
wederom ter hand zou worden
genomen en het wetsvoorstel kracht
van wet zou verkrijgen zouden
genomen moeten worden om de
loonkostensprong bij de N.S. voor
rekening van het SPF te doen komen.
Het college wijst er op, dat bij een
premiestelling gelijk aan nul er
volgens het wetsvoorstel geen pensi–
oenfondsenheffing zal plaatsvinden.

13. Wat betreft de indexatie merkt
de Raad het volgende op. In de
memorie van toelichting, zowel in
paragraaf 2.3 als in de artikelsge–
wijze toelichting op artikel 5, wordt
betoogd, dat de ongeclausuleerde
indexatie van de pensioenen zal
verdwijnen en wel omdat het
vermogen van de Stichting SPF voor
een dergelijke indexatie niet
toereikend is. Hier zou een voorwaar–
delijke indexatie tegenover komen te
staan. De memorie van toelichting
brengt daarbij naar voren dat deze
voorwaardelijke indexatie van reeds
ingegane pensioenen bij grotere
pensioenfondsen in de afgelopen
jaren tot uitkomsten heeft geleid die
gunstiger waren dan de ongeclausu–
leerde indexatie ingevolge de
Algemene burgerlijke pensioenwet
en de Spoorwegpensioenwet. De
memorie van toelichting maakt
echter niet duidelijk dat deze situatie
zich ook bij de onderhavige pensi–
oenregeling zal voordoen en dat de
Stichting SPF in staat zal zijn de
gedragslijn, welke bij grotere
pensioenfondsen blijkbaar mogelijk
is geweest, na te volgen. In dit
verband is naar het oordeel van de
Raad naast de totale omvang van het
in die fondsen beschikbare
vermogens ook van belarig de
samenstelling van die vermogens. Nu
in de toelichting op dit punt
beschouwingen over vergelijk–
baarheid in positie worden gegeven,
dienen in de toelichting ook meer ter
zake relevante feitelijke gegevens te
worden vermeld. Een en ander klemt
te meer, waar blijkens de memorie

zouden genomen moeten worden in
het geval de parlementaire behan–
deling van het wetsvoorstel inzake
de pensioenfondsenheffing wederom
ter hand zou worden genomen en
het wetsvoorstel kracht van wet zou
verkrijgen.

13. De toelichting op artikel 5 van
het voorstel is voorzien van een
passage over de verenigbaarheid van
het systeem van de geclausuleerde
indexatie met de aanzienlijke daling
van de dekkingsgraad welke volgens
bijlage 1 zal worden vastgelegd De
voorwaardelijke indexatie zal worden
vastgelegd in het pensioenreglement
dat medio oktober voor advisering
aan de Verzekeringskamer zal
worden aangeboden. Een concept–
pensioenreglement is als bijlage 2 bij
de memorie van toelichting bijge–
voegd.
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van toelichting, zoals hiervoor
vermeld, het vermogen van de
Stichting SPF niet toereikend is voor
het handhaven van een ongeclausu–
leerde indexatie. De Raad vraagt zich
daarbij af of het systeem van de
geclausuleerde indexatie wel
verenigbaar is met de aanzienlijke
daiing van de dekkingsgraad welke
volgens bijlage 1 zal optreden
Tevens ware aan te geven in welk
stuk de voorwaardelijke indexatie
juridisch zal worden vastgelegd
Indien dit het pensioenreglement is,
ware dit reglement reeds alleen al
hierom aan de toelichting op het
wetsvoorstel toe te voegen.

Vergelijkbare vragen gelden voor
het indexatiesysteem van de boven–
wettelijke invaliditeitspensioenen.

14. De verzelfstandiging van het
SPF houdt in, dat de invaliditeitspen–
sioenen niet langer geregeld worden
door de Spoorwegpensioenwet maar
door de algemene wetgevmg in het
kader van de WAO. De memorie van
toelichting merkt in dit verband in
paragraaf 2.4.1 op, dat bovenwette–
lijke voorzieningen in de pensioenre–
geling of bij c.a.o. geregeld kunnen
worden en dat zulks primair de
verantwoordelijkheid van de sociale
partners zal zijn. De Raad gaat ervan
uit dat hier het zogenaamde
WAO-gat bedoeld zal zijn en niet de
reeds thans betaalde hogere invalidi–
teitsuitkeringen. Inmiddels is dit gat
gedicht doordat de N.S. het met de
vakverenigingen eens is geworden
over het via de pensioenregeling
dichten van het WAO-gat; de Raad
leest dit in het jaarverslag over 1992
van het SPF, bladzijde 45. Aan deze
oplossing ware in de memorie van
toelichting aandacht te besteden en
tevens aan de financiële gevolgen
voor de N.S. en het SPF van deze
afspraak.

15. In artikel M 2 van de Spoor–
wegpensioenwet is de garantie
neergelegd, dat de overheid
eventuele tekorten bij het SPF zal
aanvullen. Uiteraard komt in de
nieuwe opzet deze garantie te
vervallen. De Raad acht het van
belang dat in de memorie van
toelichting wordt ingegaan op de
vraag welke betekenis het vervallen
van deze garantie eventueel kan
hebben voor de pensioengerech–
tigden en voor de N.S. Met name
rijst de vraag of de N.S. bij negatieve
uitkomsten van de Stichting SPF
gehouden is deze aan te vullen.

14. Het vermelde in paragraaf
2.4.1 van de memorie van
toelichting, dat de bovenwettelijke
voorzieningen in de pensioenregeling
of bij c.a.o. geregeld kunnen worden
en dat zulks primair de verantwoor–
delijkheid van de sociale partners is,
doelt, anders dan de Raad rneent, op
de bovenwettehjke uitkeringen. Het
zogenaamde WAO-gat is een
voorbeeld van een bovenwettelijke
voorziening. In de memorie van
toelichting wordt aangegeven dat de
sociale partners bij N.S. zijn
overeengekomen dat het WAO-gat
zal worden gerepareerd.

15. In paragraaf 2.4.1 wordt
ingegaan op de vraag welke
betekenis het vervallen van de garan–
tiebepaling van artikel M 2 van de
Spoorwegpensioenwet kan hebben
voor de deelnemers en voor de N.S.
Voorts wordt de vraag, of de N.S. bij
negatieve uitkomsten van de
Stichting SPF gehouden is deze aan
te vullen, beantwoordt waarbij
verwezen wordt naar artikel 16 van
de statuten van de Stichting SPF. De
Statuten van de Stichting zijn als
bijlage 3 bij de memorie van
toelichting bijgevoegd.
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Volgens de eerste paragraaf 4.2 van
de memorie van toelichting worden
de risico's van de privatisering bij de
N.S. gelegd. In dat geval zou de N.S.
een belangnjke zo niet beslissende
stem in het beleid van het SPF
moeten hebben, hetgeen zou stnjden
met het uitgangspunt dat dit een
verantwoordelijkheid van de sociale
partners moet worden. De Raad
verwijst overigens naar artikel 16 van
de Statuten van de Stichting SPF.

16. Het geheel overziende vraagt
het college zich af of het streven de
loonkostensprong bij de N.S. op te
vangen niet een te dommerende rol
heeft gespeeld vergeleken bij de
vraag hoe aan de Stichting SPF een
verantwoorde uitgangspositie te
verschaffen en of de in de
voorgaande punten genoemde
aspecten van de verzelfstandigmg
tezamen de grenzen van de
aanvaardbaarheid niet hebben
overschreden. Het is de Raad daarbij
bovendien opgevallen, dat de
overgang van de N.S.-verzekerden–
populatie naar diverse wettelijke
voorzieningen tot een structureel
positief saldo bij de desbetreffende
centrale fondsen leidt. De vraag kan
gesteld worden of dat resultaat
onvermijdelijk is. Overigens acht het
college het niet ondenkbaar dat het
werkloosheidsrisico voor het
N.S.-personeel zal toenemen gezien
de in het Jaarverslag van de N.S.
over 1992 onaangekondigde
voornemens van de N.S.-directie om
een aantal van 3 500 banen te doen
verdwijnen.

16. De Raad heeft gevraagd of
het streven de loonkostensprong bij
de N.S. op te vangen niet een te
dominante rol heeft gespeeld verge–
leken bij de vraag hoe aan de
Stichting SPF een verantwoorde
uitgangspositie te verschaffen, en of
de in de voorgaande punten
genoemde aspecten van de verzelf–
standiging tezamen de grenzen van
de aanvaardbaarheid hebben
overschreden. Hierbij merken wij op
dat het streven de loonkostensprong
bij de N.S. op te vangen maar één
van de uitgangspunten van de priva–
tisering, genoemd in paragraaf 2.3
van de toelichting, is. Andere
belangrijke uitgangspunten zijn:

- het niveau van de netto-uitke–
ringen (inclusief bovenwettelijke
aanvullingen) van de verschillende
regelingen is op het moment van
privatiseren gelijk aan het niveau van
de aanspraken van de Sp-wet;

- 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;

- de som van de WAO-aanspraken
en de bovenwettelijke invaliditeits–
aanspraken is op het moment van
privatisering gelijk aan het niveau
van de invaliditeitsaanspraken van de
Sp-wet;

- het nlveau van het netto–
inkomen van het N.S.-personeel
ondergaat op het moment van priva–
tisering geen wijziging.

Over deze uitgangspunten is in het
bestuurlijk overleg overeenstemming
bereikt tussen de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Verkeer en
Waterstaat enerzijds en vertegen–
woordigers van de N.S. en het SPF
anderzijds. Ook de N.S.-vakbonden
stemmen in met de privatisering van
het SPF. Ook ten aanzien van het
gebruik van een op basis van de
latente invaliditeitspensioenreserve
bepaald fondsreserve om de
loonkostensprong bij de N.S. te
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financieren, is er instemming van de
vakbonden.

17. In de memorie van toelichting
ware de laatste alinea van paragraaf
3.2 te verduidelijken. In die alinea is
sprake van een premievergoeding
die leidt tot premieverlagingen. Deze
passage is niet alleen onduidelijk,
maar bovendien loopt de eerste zin
niet. Voorts wordt gesproken van
opbrengsten van premieverlagingen
die «tevens» zullen worden
aangewend voor extra investeringen
in de N.S.-infrastructuur. Met name
zou de relatie tussen hetgeen in deze
alinea wordt bedoeld en het verzelf–
standigen van het SPF nader moeten
worden uiteengezet.

18. Volgens het slot van paragraaf
4 van de memorie van toelichting,
handelende over het premiereductie–
systeem zal bij de budgetteringsbe–
sprekingen tussen de njksoverheid
en de N.S. terdege rekenmg
gehouden worden met de afspraken
die gemaakt zijn in het kader van de
privatisering. Deze alinea verdient, zo
meent het college, enige nadere
uitwerking. Immers, zij wekt
enerzijds de indruk, dat de rijks–
overheid te hulp zal komen als de
afspraken inzake de pnvatisermg van
het SPF te bezwaarlijk zouden
blijken, terwijl het anderzijds ook kan
zijn dat volgens de strekking van
deze paragraaf de N.S. niet op een
dergelijke steun mag rekenen.

Op de vraag van de Raad of het
resultaat onvermijdelijk is, dat er een
structureel positief resultaat bij de
desbetreffende sociale fondsen
optreedt als gevolg van de overgang
van de verzekerdenpopulatie naar de
diverse wettelijke voorzieningen,
moet gewezen worden op het
gegeven dat het N.S.-personeel een
lage risico-groep is in vergelijking tot
de hoogte van de sociale zekerheids–
premies die zij zullen betalen. Bij
gelijke omstandigheden is het
overigens mogelijk dat deze premies
lager worden vastgesteld. In
paragraaf 3.1 van de toelichting is
een passage opgenomen over de
gevolgen van het in het jaarverslag
over 1992 onaangekondigde
voornemen van de N.S.-directie om
een aantal van 3 500 banen te doen
verdwijnen.

17. In de memorie van toelichting
is de laatste alinea van paragraaf 3.2
wat betreft de premievergoeding die
leidt tot premieverlagingen
aangepast.

18. Het slot van paragraaf 4 van
de memorie van toelichting is nader
uitgewerkt naar aanleidmg van de
aanbeveling van de Raad. Wat
betreft het premiereductiesysteem
bij de budgetteringsbesprekingen
tussen de rijksoverheid en de N.S. is
inderdaad rekening gehouden met
de afspraken die in het kader van de
privatisering zijn gemaakt.
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19. De Raad acht het van belang,
dat in de memone van toelichting
wordt ingegaan op de vraag of de
Stichting SPF te maken kan krijgen
met de problematiek van de pensi–
oenbreuk, wanneer een werknemer
bij indiensttreding pensioenaan–
spraken heeft anders dan tegenover
het Algemeen burgerlijk pensioen–
fonds of militaire diensttijd, dan wel
de dienst bij de N.S. verlaat.

20. In de memorie van toelichting
ware voorts in te gaan op de vraag
op welke wijze de personeelsverte–
genwoordigende lichamen bij de in
het wetsvoorstel behandelde proble–
matiek zijn betrokken.

21. Artikel 3 van het wetsvoorstel
spreekt van het bestuur van het SPF.
In de artikelsgewijze toelichting
evenwel is sprake van het bestuur
van de Stichting SPF. Wetsvoorstel
en toelichting dienen met elkaar in
overeenstemming te worden
gebracht. Volgens het voorgestelde
artikel 3, derde lid, behoeven de
door het bestuur van het SPF vast te
stellen regels de goedkeuring van
Uw minister. Deze ongeclausuleerde
bevoegdheid behoeft naar de
mening van de Raad enige nadere
definiëring, gezien het grote belang
van de desbetreffende regels.
Gedacht zou kunnen worden aan de
figuur waarbij weigering van
goedkeunng aan bepaalde
voorwaarden wordt gebonden
Eventueel zou ook de Verzekerings–
kamer gehoord kunnen worden.

22. Voor een redactionele kantte–
kening moge het college verwijzen
naar de bij het advies behorende
bijlage.

19. In de memorie van toelichting
wordt in paragraaf 2.4.1 ingegaan op
de vraag of de Stichting SPF te
maken krijgt met de problematiek
van de pensioenbreuk, wanneer een
werknemer bij indiensttreding pensi–
oenaanspraken heeft anders dan
tegenover het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds of militaire diensttijd,
dan wel de dienst bij de N.S. verlaat.

20. In de memorie van toelichting
wordt in paragraaf 8.1 ingegaan op
de vraag welke wijze de personeels–
vertegenwoordigende lichamen bij
de in het wetsvoorstel behandelende
problematiek zijn betrokken.

21. Artikel 3 van het wetsvoorstel
is in overeenstemming gebracht met
de memorie van toelichting. In de
toelichting op artikel 3 wordt een
definitie gegeven van de waarde–
ringsregels van de vermogensbe–
standdelen van het SPF.

22. Met de redactionele kantte–
kening is rekening gehouden.

Naar aanleiding van een nader
advies van de SVr van 7 juli 1993 op
het wetsvoorstel, zijn de volgende
wijzigingen in het wetsvoorstel en
toelichting aangebracht:

1. artikel 7, tweede lid, vervangen
door een nieuw tweede en derde lid;

2. artikel 12 vervangen door een
nieuw artikel 12;

3. artikel 13 vervangen door een
nieuw artikel 13;

4. artikel 14 vervangen door een
nieuw artikel 14;

5. artikel 17, tweede en derde lid,
vervangen door een nieuw tweede
en derde lid; en

6. de toelichting op artikel 29,
onderdeel d, is verduidelijkt.

Deze wijzigingen zijn technisch
van aard.
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Redactionele kanttekening,
behorende bij het advies no.
W09.93 0356 van de Raad van
State van 4 augustus 1993.

- Bijlage 1 ware van legenda te
voorzien.

In de memorie van toelichting zijn
tenslotte enkele redactionele verbe–
teringen aangebracht.

Ik moge U, mede namens mijn
ambtgenoten van Financiën en van
Binnenlandse Zaken alsmede de
Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, verzoeken het
hierbij gewijzigde voorstel van wet
en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten Generaal te zenden.

De Minister van Verkeer en Water–
staat,
J. R. H. Maij-Weggen
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