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VERSLAG
Vastgesteld 12 oktober 1993

De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat', belast met het
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer van haar
bevindingen als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat
de regering de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdig zal
hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over
dit wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

Algemeen

1. Inleiding

De leden van de PvdA-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het wetsvoorstel. Ook na de kennelijke aanpassingen op
grond van de daarop gerichte aanmerkingen van de Raad van State
vonden zij de toelichting moeilijk toegankelijk, zodat zij in elk geval ook
nog de nodige begripsvragen wilden stellen.

De leden van de PvdA-fractie toonden zich bereid mee te werken aan
de privatisering van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) met ingang van 1
januari 1994. Zij vroegen in dit verband op welk moment deze wet in het
Staatsblad moet staan wil deze datum op ordelijke wijze gehaald kunnen
worden. Het was hun opgevallen dat de inwerkingtreding bij KB zal
worden geregeld en niet vast op 1 januari 1994 is gesteld. Indien de
wetgevingsprocedure niet zo snel verloopt als de regering heeft
ingeschat, verschuift de inwerkingtreding dan zonder meer met één jaar
of is een inwerkingtreding op een willekeurig tijdstip in 1994 ook
mogelijk? Welke budgettaire gevolgen zou een latere inwerkingtreding
dan 1-1-94 hebben?

De leden van de VVD-fractie hadden met waardering en belangstelling
kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel, strekkende tot het
privatiseren van het Spoorwegpensioenfonds (SPF). Waardering omdat
deze leden reeds lang voorstander zijn van het privatiseren van het SPF
en het beëindigen van de directe overheidsbemoeienis met de pensioen–
regeling voor het NS-personeel. Bovendien achtten de leden van de
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VVD-fractie het een goede zaak dat de algemeen geldende werknemers–
verzekeringen ook voor NS-medewerkers van toepassing zullen worden.
Niettemin hadden de leden van de VVD-fractie de behoefte tot het
stellen van enkele vragen.

2. De privatisering van het SPF

Uitgangssituatie

De leden van de PvdA-fractie vroegen voor een goed begrip om een
overzicht van de wettelijke premiepercentages die sinds de totstand–
koming van het fonds in 1967 hebben gegolden, welke rijksbijdragen uit
dien hoofde jaarlijks sinds 1990 zijn verwerkt in de FOR en welke
bedragen uit dien hoofde nog in de meerjarencijfers voorkomen of tot de
begroting 1994 voorkwamen. Wat gebeurt er met die laatste bedragen?
Is het voorgekomen dat het fonds een beroep moest doen in het
verleden op de overheidsgarantie om eventuele tekorten bij het SPF aan
te vullen? Zo ja, wanneer en met welke bedragen? Deze leden wilden ook
weten hoe het mogelijk is dat de wettelijke premiepercentages kennelijk
jarenlang zo hoog zijn vastgesteld dat nu een algemene reserve van 3,6
miljard is ontstaan.

Redenen voor privatisering SPF

De leden van de PvdA-fractie vroegen of verruiming van de beleg–
gingsvoorschriften wel een zelfstandige reden kan zijn voor de verzelf–
standiging. Het fonds heeft immers ondanks de thans geldende beper–
kingen niet slecht gepresteerd, volgens de MvT zelfs beter dan
gemiddeld. Welk gemiddeld rendement is in de loop der jaren behaald
op de beleggingen? Hoe verhoudt zich dat rendement tot hetgeen andere
pensioenfondsen presteren?

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de regering ook privatisering
zou hebben voorgesteld indien niet tevens een verzelfstandiging van de
NS ten principale was ingezet.

Wat betreft de aangehaalde EG-richtlijnen als redengeving voor de
privatisering vroegen de leden van de PvdA-fractie nader aan te tonen op
grond van welke bepalingen zulks dwingend is terug te voeren. Waar
verwezen wordt naar richtlijnen uit 1991, in werking getreden op 1 juli
1992 en 1 januari 1993, vroegen deze leden of dit betekent dat de
huidige wet strijd met dat EG-recht oplevert en of de Europese
Commissie Nederland reeds in gebreke heeft gesteld.

Uitgangspunten van privatisering SPF

De leden van de PvdA-fractie konden de geschetste uitgangspunten
billijken, maar zetten wel vraagtekens bij de inzet van de overdekking in
het fonds voor de opvang van de loonkostensprong en de inzet van het
vrijvallende vermogen als gevolg van de overdracht van de reeds
ingegane invaliditeitspensioenen aan het AOF voor NS-infrastructuur. Op
het eerste kwamen zij nader terug, wat betreft het tweede hadden zij
thans reeds de vraag waarom dit geld (340 miljoen naar schatting) niet
mede aan de exploitatiekant wordt ingezet. Zij kwamen daar bij de schrif–
telijke behandeling van de begroting 1994 overigens ook op terug.
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Beschrijving privatisering

Het was de leden van de PvdA-fractie niet geheel duidelijk of de
Stichting SPF nu wel of niet definitief is opgericht. Enerzijds wordt
gesteld dat de oprichting is geschied, anderzijds dat over de statuten
nog overleg plaats vindt en dat die statuten nog door de Verzekerings–
kamer moeten worden goedgekeurd. Tot welk resultaat heeft het laatste
overigens inmiddels geleid?

3. Financiële gevolgen privatisering

Financiële gevolgen voor de NS en het SPF

Het was de leden van de PvdA-fractie niet duidelijk waarom toepassing
van de normale werknemersverzekeringen tot een gemiddelde loonkos–
tenstijging van 10% voor de NS leiden. Zij vroegen om een duidelijke
uiteenzetting terzake. In hoeverre moet dit worden verklaard uit het feit
dat over het geheel genomen de NS beter af is met de huidige situatie
doordat het gemiddeld risico op aanspraken voor het NS-personeel
kleiner is dan voor het totale werknemersbestand, zodat na de privati–
sering de verhouding premiebetaling/uitkeringen bezien vanuit de NS
verslechtert, doordat het specifieke spoorwegfonds qua rendement thans
beter presteert dan de algemene fondsen en dus minder premie behoeft,
of doordat de overheid na de privatisermg pensioenbijdragen via de rijks–
bijdrageregeling in de exploitatiesfeer vermindert? Kan een en ander ook
kwantitatief worden beschreven? In hoeverre is het reëel om tegenover
de aangegeven lastenverzwaring van de NS van ca. f 162 mln per jaar
het voordeel te stellen dat de sociale zekerheidsfondsen tezamen
hebben, namelijk va. f 62 miljoen per jaar, en dit te zien als een impli–
ciete subsidie van de NS aan die fondsen?

De leden van de PvdA-fractie was het onduidelijk op welke gronden de
Stichting SPF gedurende een groot aantal jaren verplicht kan worden het
vermogensoverschot af te bouwen ten einde de NS via verlaagde
premie-afdracht te compenseren voor de loonkostensprong. Waarom zijn
hierover geen wettelijke bepalingen voorgesteld? Zou dit laatste
technisch en juridisch wel mogelijk zijn? Welke juridische situatie
ontstaat indien het bestuur van de Stichting het over enige jaren niet
verantwoord acht het thans op papier gestelde tijdpad te volgen en meer
premie eist van de NS? Heeft de NS dan enige rechtsgang om naleving
van de «afspraken» te vorderen?

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een toelichting op de
toevoeging van de latente ip-reserve aan het op/np-vermogen van de
stichting, welke toevoeging eveneens zou vrijvallen ten gunste van het
premiereductiesysteem. Gaat het hier om dezelfde grootheid als de 1,35
miljard voorziening latente invaliditeitspensioenen (blz 12 MvT). Is dit
cijfer begrepen in de totaalcijfers voor de vermogenspositie van
paragraaf 2.4.3?

Financiële gevolgen voor de rijksoverheid

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een onderbouwing van het
genoemde bedrag van 340 miljoen dat vrijvalt door de overneming van
reeds ingegane invaliditeitspensioenen door het AOF. Zij vroegen
waarom juist dit deel van de vrijvallende reserve op deze wijze als een
schuld aan de Staat wordt teruggesluisd, kennelijk mogelijk omdat het
AOF structureel voldoende voordeel heeft van de overgang van het
NS-personeel naar het fonds, terwijl deze lijn niet is doorgetrokken naar
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de andere fondsen. Per saldo hebben deze fondsen immers een struc–
tureel voordeel van 62 mln per jaar, zo wordt voorgerekend.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een onderbouwing van de
hoogte van het kennelijk structureel beoogde percentage van 11,2% dat
de staat, zo begrepen zij dit althans, vanaf 1996 aan de NS zal
vergoeden, namen zij terecht aan als onderdeel van de reguliere rijksbij–
drage aan de NS? Over welke grondslag wordt dit percentage berekend
en hoe wordt dit uitgekeerd, in aanmerking nemend dat het de bedoeling
is dat de rijksbijdrage wordt vermindert tot uiteindelijk een contractuele
vergoeding voor onrendabele lijnen? Om welke bedragen gaat het per
saldo per jaar tot 1998? Op welke wijze is dit percentage juridisch
vastgelegd en welke mogelijkheden zijn er om de hoogte te wijzigen
indien de staat daartoe aanleiding ziet?

De leden van de PvdA-fractie vroegen eveneens om een toelichting op
de hoogte van de lagere percentages pensioenpremievergoeding tot aan
de privatisering (8%), in 1994 en 1995 (9,5%). Waarom wordt het
verantwoord geacht niet het structurele percentage van 11,2% te
hanteren?

Financiële gevolgen voor de sociale fondsen

De leden van de PvdA-fractie vroegen in welke mate en hoelang de
premie voor het Wachtgeldfonds tijdelijk boven lastendekkend niveau
moet worden vastgesteld teneinde de wettelijk vereiste reserve op te
bouwen. Welke invloed heeft dit op de loonkostensprong?

Is het bedrag aan extra uitvoeringskosten dat wordt genoemd, namelijk
1,5 miljoen per saldo, het totaal voor alle fondsen of alleen voor het
AAF? Waarom treden extra uitvoeringskosten op?

De leden van de WD-fractie hadden kennisgenomen van het feit dat
als gevolg van de onderbrenging van het NS-personeel bij de werkne–
mersverzekeringen de totale loonkosten bij de NS zullen stijgen. Dit
gezien het feit dat enerzijds de op te brengen premies voor de werkne–
mersverzekeringen hoger zijn dan de lasten van NS i.v.m. de huidige
NS-regeling inzake ziekte en invaliditeit en anderzijds als uitgangspunt is
genomen dat de NS-werknemer van de privatisering geen nadeel mag
ondervinden. De regering heeft er voor gekozen deze loonkostenstijging
op te vangen door de ontvangen premievergoeding en de vrijval van de
ip-reserve toe te voegen aan het op/np-vermogen van het SPF en een
premiereductiesysteem te introduceren.

Deze leden zagen dit graag nader onderbouwd, temeer daar de
regering onderkent dat een pensioenpremiestijging op termijn zal plaats–
vinden waardoor een (structurele) loonkostenstijging zich alsnog zal
manifesteren. Is het gevolg van het voorkomen van netto-nadelen voor
NS-personeel op de korte termijn, zo vroegen de leden van de
VVD-fractie, dan niet dat ten gevolge van de te verwachten loonkosten–
stijging op de langere termijn, (negatieve) gevolgen voor de werkgele–
genheid bij NS op de toekomst worden afgewenteld? Acht de regering
dat wenselijk? Deze leden verzochten de regering hier meer uitgebreid
op in te gaan. De leden van de WD-fractie vernamen dat het kabinet
geen financiële consequenties voor het SPF voorziet ten gevolge van een
gewijzigde actieven/inactieven verhouding, ervan uitgaande dat bij NS
geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden en het verlies aan
arbeidskrachten over enkele jaren zal worden uitgesmeerd. Deze leden
vroegen zich af wat de gevolgen zullen zijn indien deze aannames van
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het kabinet onverhoopt niet zullen uitkomen en wat zulks dan betekent
voor de financiële positie van de Stichting SPF?

De leden van de VVD-fractie hadden voorts kennisgenomen van het
feit dat de Stichting SPF vele jaren geen premie bij de NS in rekening zal
brengen, met het doel de loonkostensprong op te vangen. Zij verwezen in
dat kader naar de forse kritiek van de Raad van State op dit punt. Naar
het oordeel van de Raad van State is deze verplichting in strijd met
deprivatiseringsgedachte. Deze leden vonden de reactie van de regering
in het nader rapport terzake vrij mager en verzochten de regering dan
ook om meer uitgebreid op de kritiek van de Raad van State te reageren.

De leden van de VVD-fractie namen voorts kennis van het gegeven dat
de gevolgen voor de sociale fondsen tezamen een positief saldo van
ongeveer 62 miljoen gulden betreffen. Zij verzochten de regering om aan
te geven hoe dit positieve saldo zal worden aangewend.

4. Premiereductiesysteem en fiscale effecten

Premiereductiesysteem

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat bijlage 1 niet met de
memorie van toelichting is meegedrukt. Gezien de belangrijke functie van
deze bijlage leek het deze leden gewenst deze in de hoofdtekst van de
Nota n.a.v. het Verslag op te nemen zodat zij aan de voor iedereen
kenbare parlementaire geschiedenis van het wetsvoorstel wordt toege–
voegd.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een toelichting op het
bedrag van de loonkostensprong dat voor 2023 wordt genoemd,
namelijk 316,5 miljoen. Wat verklaart de forse oploop vanaf het voor
1994 genoemde bedrag van ca. 162 miljoen?

Voor wat betreft de vragen van de VVD-fractie terzake wordt verwezen
naar de voorgaande paragraaf.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om aan te geven hoeveel eerder
de loonkostensprong voor rekening van NS zou kunnen komen dan 2023
indien enkele minder optimistische veronderstellingen worden gemaakt
over de beschikbaarheid van de fondsreserves. Zij zouden in elk geval
ook een opstelling willen zien voor de situatie dat niet 115% maar 130%
als minimaal noodzakelijke dekkingsgraad wordt gezien.

De leden van de PvdA-fractie vroegen welke betekenis in de praktijk
toekomt aan de bereidheid van de NS om de loonkostensprong uitein–
delijk voor zijn rekening te nemen. Als in de toekomst de overheid nog
slechts contractueel exploitatiebijdragen aan de NS verstrekt voor onren–
dabele lijnen, zal de loonkostensprong invloed kunnen hebben op de
omvang van het onrendabele gedeelten van het net. Vervolgens komt
toch weer de vraag bij de overheid te liggen of dit niet moet leiden tot
meer contractuele verplichtingen, m.a.w. of de overheid toch niet een
deel van de loonkostensprong moet financieren?

Werking van het premiereductiesysteem

De leden van de PvdA-fractie achtten een minimale dekkingsgraad van
110% aan de lage kant en dit geldt ook voor de op papier resulterende
115%. Zij begrepen weliswaar de verwijzing naar de in het wetsvoorstel
heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen begrepen
buffer van 15% maar merkten toch op dat indien dat wetsvoorstel parle–
mentair zou worden afgehandeld, de verhoging van die buffer één van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 305, nr. 6



belangrijkste gesprekspunten tussen Kamer en regering zou zijn. Het feit
dat de Stichting SPF zich niet wil conformeren aan de 110% (blz 16 MvT)
geeft eens te meer aan dat het mooie tijdpad tot 2023 voor het premie–
reductiesysteem wel eens niet haalbaar kan blijken.

De leden van de PvdA-fractie vroegen wat de betekenis is van de
mededeling dat de voorziening van ca. 1,35 mld latente invaliditeitspen–
sioenen geen rol heeft gespeeld bij de besluitvorming van het kabinet.
Welke rol had dit wel kunnen spelen bij die besluitvorming?

Fiscale effecten

Welke invloed op de belastingen heeft kwantitatief het feit dat de
ontvangen middelen voor infrastructuur in de loop der tijd in de winst tot
uitdrukking komen omdat door de afboeking een lagere afschrijvings–
basis ontstaat?

5. Relatie met andere wetsvoorstellen

Het was de leden van de PvdA-fractie niet aanstonds duidelijk wat de
positie is van wetsvoorstel 20 437. Heeft dit wetsvoorstel geen kracht
van wet gekregen en wordt het nu ingetrokken? Wat betekent het
materieel dat in het onderhavige wetsvoorstel bij de beoordeling van de
financiële positie van het fonds is uitgegaan van de terugwerkende
kracht van wetsvoorstel 20 437?

Zou het wetsvoorstel heffing over vermogensoverschotten niet van
toepassing zijn op het huidige spoorwegfonds? Is de gedachte te billijken
dat als het kabinet het via het heffingsvoorstel aanvaardbaar acht om in
te grijpen in de vermogensoverschotten van het fonds, dat het dan ook
aanvaardbaar moet zijn om het premiereductiesysteem in enigerlei zin
wettelijk te verankeren?

8. Adviezen

Advies vakbonden

De leden van de PvdA-fractie vroegen of zij de weergegeven inbreng
van personeel en vakbonden zo mochten vertalen dat deze geheel
accoord zijn met het wetsvoorstel zoals het er ligt. Zo niet, op welke
punten bestaat verschil van mening?

Advies Verzekeringskamer

De leden van de PvdA-fractie vroegen of de Verzekeringskamer haar
opmerkingen over de gewenste dekkingsgraad ook heeft vertaald in een
concreet gewenst ander percentage, afhankelijk van bijvoorbeeld het
aandeel zakelijke waarden in de beleggingen. Zo ja, welk? Is het juist om
te stellen dat de voorgenomen toepassing van het premiereductie–
systeem jaarlijks door de Verzekeringskamer zal worden beoordeeld en
dat deze Kamer zonodig ook bevoegdheden heeft om tegen een voorge–
nomen toepassing op te treden?

Hoe kan de regering zo luchthartig heenstappen over het gememo–
reerde feit dat de Stichting SPF zich niet conformeert aan de 110%
minimale dekkingsgraad? Zet dit de afspraken over het premiereductie–
systeem niet onder druk, omdat het bestuur van de stichting uiteindelijk
besluit? Is de stichting SPF wel accoord met de op papier te bereiken
115%?
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Advies Sociale Verzekeringsraad

Waarom is in de berekening van de lasten van het AOF in afwijking van
de SVr uitgegaan van de door het SPF verwachte daling van het aantal
arbeidsongeschikten? Hoe veranderen de gepresenteerde gegevens in de
memorie van toelichting indien de opvatting van de SVr was gevolgd?

ARTIKELEN

artikel 5

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een nadere toelichting op
het verschil tussen de huidige ongeclausuleerde indexatie en de in te
voeren voorwaardelijke indexatie. Zij begrepen ook niet hoe de
mededeling dat bij een voorwaardelijke indexatie het pensioenfonds
slechts maatregelen zal kunnen treffen die afhankelijk zijn van de finan–
ciële middelen van het fonds, te rijmen valt met de mededeling dat geen
materiële verslechtering voor de gerechtigden hoeft op te treden. Kan dit
worden toegelicht? Voorzover de overgang van ongeclausuleerde naar
voorwaardelijke indexatie een materiële verandering betekent, zal die dan
niet altijd een verslechtering zijn?

De voorzitter van de commissie,
Biesheuvel

De griffier van de commissie,
Coenen
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