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1. Inleiding

Het verheugt ons dat de leden van de PvdA-fractie bereid zijn mee te
werken aan de privatisering van het SPF met ingang van 1 januari 1994.
Ook stemt het ons tot voldoening dat de leden van de VVD-fractie met
waardering hebben kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel. Mede
namens mijn ambtgenoten van Financiën en Binnenlandse Zaken
alsmede de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil
ik in deze nota nader ingaan op de vragen van de leden van de PvdA en
de VVD-fractie. Aangezien de leden van de overige fracties geen vragen
hebben gesteld gaan wij er vanuit dat zij het wetsontwerp vooralsnog
steunen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af op welk moment het
wetsvoorstel in het Staatsblad moet staan wil de datum 1 januari 1994
op ordelijke wijze gehaald worden.

Het wetsvoorstel dient eind december het Staatsblad te hebben
bereikt om de privatisering van het SPF per 1 januari 1994 ordelijkte
realiseren. Het SPF en de NS hebben reeds voorbereidingsmaatregelen
getroffen. Deze voorbereidingsmaatregelen houden onder meer in dat
dossiers met betrekking tot invaliditeitsgepensioneerden reeds worden
overgedragen aan de BV Vervoer en dat de belanghebbenden in kennis
worden gesteld van de formele wijziging van de aanspraken. Voorts zijn
maatregelen getroffen dat de salarisadministratie van de NS per 1
januari 1994 zal zijn afgestemd op de situatie dat het NS-personeel
onder de wettelijke werknemersverzekeringen valt. Bovendien zijn met de
bij de NS vertegenwoordigde vakbonden afspraken gemaakt over de
wijze waarop de netto-netto garantie zal worden ingevuld en het
zogenaamde WAO-gat zal worden gerepareerd.

Een latere inwerkingtreding van de voorgestelde Wet privatisering SPF
dan 1 januari 1994 zal negatieve gevolgen hebben voor zowel de rijks–
overheid, als de NS en het SPF. Indien die datum niet wordt gerealiseerd
zal de privatisering eerst tenminste een half jaar later zijn beslag kunnen
krijgen. Dit vanwege de ingrijpende administratieve maatregelen die
noodzakelijk zijn met het oog op de privatisering. Het niet halen van 1
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januari 1994 leidt ertoe dat de voorbereidende maatregelen die reeds
getroffen zijn weer moeten worden teruggedraaid of gecorrigeerd,
waarna vervolgens weer maatregelen moeten worden getroffen om de
privatisering alsnog te realiseren. Dit vergt een grote inspanning.

Hierbij is van belang dat in het kader van de CAO-onderhandelingen bij
de NS reeds afspraken zijn gemaakt uitgaande van de privatisering van
het SPF. Indien de datum 1 januari 1994 niet wordt gehaald zal het
CAO-overleg moeten worden heropend. Daarbij geldt dat een aantal
concrete afspraken met betrekking tot de pensioenen niet kan worden
doorgevoerd. Deze afspraken omvatten onder meer een verbeterde
regeling inzake de indexatie van de pensioenen en de reparatie van het
zogenaamde WAO-gat. Voor zover de realisatie van die aanspraken
noodzakelijk is, waarbij met name aan de reparatie van het WAO-gat
moet worden gedacht, zou alsdan de medewerking van de wetgever zijn
vereist. Voor het overige dient te worden aangetekend dat gedurende de
gehele periode dat de overheid verantwoordelijkheid voor de pensioenre–
geling voor het NS-personeel heeft gedragen, de pensioenaanspraken
voor het NS-personeel in hoofdlijnen gelijk zijn gehouden aan die voor
het overheidspersoneel. Het is in dat verband, alsmede gelet op de door
de regering voorgestane beleid het ambitieniveau ten aanzien van de
pensioenen niet te verhogen, de vraag of de overheid de verantwoorde–
lijkheid zou kunnen nemen voor een verbeterde indexatie van
NS-pensioenen.

Voor de rijksoverheid brengt een vertraging van de privatisering van
het SPF met zich dat de actieve bemoeienis met het SPF, inclusief de
daarvoor benodigde wetgevende arbeid, noodzakelijkerwijs wordt voort–
gezet. Dit is op basis van zowel principiële overwegingen (de overheid
dient zich niet bezig te houden met de specifieke arbeidsvoorwaarden
van een bepaald bedrijf) als pragmatische (overleg en wetgeving die niet
per se noodzakelijk zijn, zouden moeten kunnen worden vermeden) een
ongewenste situatie.

Wat betreft de budgettaire gevolgen van een latere privatisering van
het SPF dan 1 januari 1994 geldt dat, zolang die privatisering nog
gedurende het jaar 1994 zou worden gerealiseerd, er geen problemen
ontstaan wat betreft de f 340 miljoen die vrij zal vallen als gevolg van de
overgang van de invaliteitspensioenen naar het Arbeidsongeschiktheids–
fonds (AOF). Indien evenwel een vertraging van een jaar of langer zou
optreden, zal ook de met die middelen voorziene aflossing van oude
schuld van de staat aan de NS moeten worden uitgesteld. Bovendien
zullen er in 1994 minder middelen beschikbaar zijn voor het infrastruc–
tuurfonds. Daarnaast blijft, zolang het SPF niet is geprivatiseerd, de
premievergoeding gebaseerd op een pensioenbijdrage van 8 procent in
plaats van 9,5 procent. Dit betekent een budgettair voordeel van f 1,9
miljoen per maand op basis van het loonpeil 1992.

Wat betreft de inwerkingtreding van de voorgestelde Wet privatisering
Spoorwegpensioenfonds bij koninklijk besluit geldt dat de regering zich
gedurende het gehele privatiseringsproces ervan bewust is geweest dat
het wetgevingstijdpad ambitieus is. Inmiddels in echter gebleken dat
mits daaraan door de Staten-Generaal medewerking wordt verleend,
privatisering met ingang van 1 januari 1994 haalbaar kan worden geacht.

2. De privatisering van het SPF

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar een overzicht van de wette–
lijke premiepercentages die sinds 1967 hebben gegolden.

Vanaf de inwerkingtreding van de Spoorwegpensioenwet (Sp-wet)
bedraagt de pensioenbijdrage 18,5 procent. Voorgesteld is deze pensi–
oenbijdrage met ingang van 1 januari 1986 te verlagen tot 16,9 procent
(kamerstukken II, 1987/88, 20437, nrs. 1-3). Vooruitlopend op de
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bekrachtiging van het desbetreffende wetsvoorstel is reeds dienovereen–
komstig gehandeld. Voorts is met de NS en het SPF overeengekomen
om de pensioenbijdrage met ingang van 1 januari 1991 en 1 januari
1992 verder te verlagen. Voor 1991 is de pensioenbijdrage gesteld op
11,2 procent en met ingang van 1 januari 1992 op 8 procent. De desbe–
treffende wetsvoorstellen, die tot mijn spijt vertraagd zijn in verband met
de prioriteit die moest worden gegeven aan voorliggend wetsvoorstel en
aan de werkzaamheden in verband met de voorgenomen privatisering
van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP), zullen een dezer
dagen worden aangeboden.

De leden van de PvdA-fractie vroegen tevens welke rijksbijdragen met
het oog op de pensioenpremie jaarlijks sinds 1990 zijn verwerkt in de
Financiële bijdrage Openbaar Railvervoer (FOR) en welke bedragen uit
dien hoofde nog in de meerjarencijfers voorkomen of tot de begroting
van 1994 voorkwamen.

De pensioenbijdrage is geen expliciet benoemde component van de
FOR. Bij de vaststelling van de FOR is, uitgaande van een bedrag van
f 15,2 miljoen per procentpunt pensioenbijdrage (loonpeil 1992),
rekening gehouden met de volgende bedragen.

Jaar Premiepercentage Bedrag

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

16,9%
11,2%
8,0%
8,0%
9,5%
9,5%

11,2%
11,2%
11,2%

257 MLN
170 MLN
122 MLN
122 MLN
144 MLN
144 MLN
170 MLN
170 MLN
170MLN

De genoemde bedragen worden door de NS deels gefinancierd uit de
FOR, deels uit de vervoersopbrengsten en deels uit de overige activi–
teiten van de NS. In het kader van de implementatie van het advies van
de commissie Wijffels zal de komende jaren de FOR afgebouwd worden.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het in het verleden is voorge–
komen dat het SPF een beroep moest doen op de overheidsgarantie om
eventuele tekorten aan te vullen.

Regelmatig is na de inwerkingtreding van de Sp-wet een beroep
gedaan op de garantiebepaling van artikel M 2 van die wet. Dit is het
geval geweest met betrekking tot de tekorten die bij het SPF aanwezig
waren per 1 januari van de jaren 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1978 en 1980. Het ging daarbij om de
volgende tekorten:

per! januari 1966: f417 MLN
per 1 januari 1967: f165 MLN
per 1 januari 1968: f 87,6 MLN
per 1 januari 1969: f 158,6 MLN
per 1 januari 1971: f 91,9 MLN
per 1 januari 1972: f 192,9 MLN
per 1 januari 1973: f 91.3MLN
per 1 januari 1974: f375,9 MLN
per 1 januari 1975: f118,1MLN
per 1 januari 1976: f237,5 MLN
per 1 januari 1978: f 207,9 MLN
per 1 januari 1980: f 43,4 MLN

De ter zake toegekende vijftien jaar lopende annuïteiten zijn evenwel
niet volledig tot uitbetaling gekomen, omdat artikel M 2, tweede lid, van
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de Sp-wet, bepaalt dat de krachtens dat artikel aan het SPF verleende
bijdragen (annuïteiten) zodanig worden verlaagd dat een bij het SPF
eventueel aanwezig overschot wordt opgeheven.

Op de balans van het SPF per 31 december 1982 stonden de op grond
van artikel M 2 van de Sp-wet toegekende annuïteiten gewaardeerd
tegen het totaal van f817,6 miljoen. In de jaren 1983 en 1984 is dit
saldo verrekend met de toen bij het SPF optredende overschotten, zodat
per 31 december 1985 het saldo voor de onderhavige annuïteiten nihil
was.

De leden van de PvdA-fractie wilden ook weten waarom de hoogte van
de algemene reserve f 3,6 miljard bedraagt.

Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt. De algemene
reserve van f 3,6 miljard die is genoemd in artikel 2.4.3. van de memorie
van toelichting, is de algemene reserve die ontstaat na aftrek van de
huidige verplichtingen van het SPF inzake de invaliditeitspensioenen voor
zover deze overeenkomen met de WAO-aanspraken. Met andere
woorden: deze algemene reserve is niet als zodanig aan de orde onder
de vigeur van de Sp-wet, maar op basis van de verplichtingen die van het
SPF overgaan op de Stichting SPF.

Voorts geldt dat de algemene reserve van f 3,6 miljard is gebaseerd op
het systeem van opgebouwde rechten. Dit in afwijking van het systeem
van lasten en baten dat in het jaarverslag van het SPF wordt gehanteerd.
Zoals bekend, houdt het systeem van opgebouwde rechten in dat
uitsluitend wordt gekeken naar de contante waarde van de pensioenaan–
spraken zoals die op de peildatum zijn gevestigd, versus de vermogens–
reserve die op die datum bij het pensioenfonds aanwezig is. In het
systeem van lasten en baten daarentegen wordt tevens gelet op toekom–
stige ontwikkelingen (bij het SPF gedurende de periode van de
verwachte diensttijd van de deelnemers na de peildatum). In het lasten–
en-batensysteem wordt derhalve gekeken naar de contante waarde van
de op de peildatum reeds gevestigde pensioenaanspraken, vermeerderd
met de contante waarde van de over de verwachte toekomstige
diensttijd van de deelnemers nog te vestigen pensioenaanspraken,
versus het aanwezige vermogen en de contante waarde van de over
diezelfde periode nog te ontvangen pensioenbijdragen.

Aangetekend wordt dat de vermogenspositie van het SPF in de
memorie van toelichting is beschreven op basis van de balans inzake de
opgebouwde rechten, omdat uitsluitend op die wijze kan worden aange–
geven wat de dekking is van de feitelijk op enig moment op een pensi–
oenfonds rustende pensioenververplichtingen. Het gaat hierbij dan ook
om dezelfde methode die door de Verzekeringskamer, in het kader van
zijn toezichthoudende functie ingevolge de Pensioen– en spaarfond–
senwet (PSW), wordt gehanteerd bij het bezien of een pensioenfonds
voldoende waarborg biedt voor het nakomen van de pensioentoezegging
zoals deze door de werkgever aan de werknemers over de reeds
volbrachte diensttijd is gedaan.

Ten slotte wordt wat dit punt betreft nog opgemerkt dat volgens de
Jaarrekening 1992 van het SPF, op basis van de lasten-en-batenmethode
en rekening houdend met een structurele pensioenbijdrage van 11,2
procent, een algemene reserve aanwezig is van f 1,57 miljard. De reden
dat een zo gunstige fmanciele positie van het SPF kon ontstaan, is
gelegen in de omstandigheid dat reeds in 1986 het onderzoek naar de
privatisering van dat fonds is opgestart. De aanvankelijke verwachting
was dat vrij spoedig overeenstemming zou kunnen worden bereikt over
de voorwaarden waaronder die privatisering zou kunnen plaatsvinden.
Daardoor leek het toen niet nodig om de pensioenbijdrage anders dan
om technische gronden (de in wetsvoorstel 20 437 voorgestelde
verlaging van de pensioen-bijdrage naar 16,9 procent) aan te passen.
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De leden van de PvdA-fractie vroegen of verruiming van de beleg–
gingsvoorschriften wel een zelfstandige reden kan zijn voor de verzelf–
standiging. Voorts wensten zij gegevens over de beleggingsresultaten
van het SPF in vergelijking tot die van andere pensioenfondsen.

De verruiming van de beleggingsmogelijkheden voor het SPF vormt
geen zelfstandige reden voor de privatisering van dat pensioenfonds.
Wel kan, zoals in de memorie van toelichting reeds is opgemerkt, worden
geconstateerd dat nauwe financiële banden tussen de rijksoverheid en
het SPF in algemene zin niet verenigbaar zijn met de lijn van afstande–
lijke bemoeienis die de rijksoverheid sinds 1985 hanteert ten opzichte
van de NS (kamerstukken II 1984/85, 18984, nr. 1). Door de privati–
sering kan het SPF een beleggingsbeleid gaan voeren dat wat betreft de
overheidsregulering alleen dient te voldoen aan het in de PSW
genoemde criterium van solide beleggingen, onder toezicht van de
Verzekeringskamer.

Wat betreft het rendement van het SPF kan worden meegedeeld dat
dit gedurende de laatste tien jaar gemiddeld ca. 7,8 procent bedroeg.
Ter vergelijking kan worden opgemerkt dat het rendement van de andere
pensioenfondsen in dezelfde periode iets boven de 8 procent lag
(bronnen: Verzekeringskamer, Financiële gegevens over pensioen–
fondsen; Abp, jaarverslagen).

Naar aanleiding van de vraag of de regering ook de privatisering van
het SPF voorgesteld zou hebben als verzelfstandiging van de NS niet was
ingezet kan positief worden geantwoord. Verwezen kan worden naar het
wetsvoorstel 20437. In de desbetreffende memorie van toelichting is
aangegeven dat een studie naar een eventuele verzelfstandiging van het
SPF en het onder de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van
het spoorwegpersoneel reeds lopende was (kamerstukken II 1987/88,
20437, nr. 3, blz. 3). Deze studie was aangevangen naar aanleiding van
de wens om te komen tot een volledige financiële zelfstandigheid van het
SPF. Dit laatste stond geheel los van de verzelfstandiging van de NS.

De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af op grond van welke
bepalingen van de aangehaalde EG-richtlijnen de privatisering van het
SPF rechtens noodzakelijk is. Waar verwezen wordt naar richtlijnen die in
werking getreden zijn op 1 juli 1992 respectievelijk 1 januari 1993,
vroegen deze leden zich af of dit betekent dat de huidige wet strijdig is
met het EG-recht en of de Europese Commissie Nederland reeds in
gebreke heeft gesteld.

In de memorie van toelichting is in paragraaf 2.2. aangegeven dat de
overheid in het verlengde van de daar genoemde EG-verordening en
EG-Richtlijn het wenselijk acht dat de verantwoordelijkheid voor de
pensioenregeling wordt overgedragen aan de sociale partners bij de NS.
Dit vanwege de strekking van de desbetreffende EG-regelgeving, dat de
vervoersondernemingen als zelfstandige commerciële organisaties
dienen te kunnen opereren. Bij een zelfstandige commerciële organisatie
heeft de overheid geen directe bemoeienis met de pensioenregeling
buiten de algemeen geldende wettelijke regelingen ter zake. In de
memorie van toelichting is evenwel niet gesteld dat het EG-recht ertoe
dwingt de Sp-wet in te trekken.

Bij brief van 24 augustus 1993 heeft Nederland de Europese
Commissie medegedeeld dat door middel van het koninklijk besluit van
19 mei 1993 uitvoering zal worden gegeven aan Verordening nr.
1893/91 en Richtlijn 91/440/EEG. De Europese Commissie heeft
Nederland niet in gebreke gesteld.
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De leden van de PvdA fractie konden de geschetste uitgangspunten
billijken maar vroegen onder meer waarom het vrijvallende vermogen
inzake de reeds ingegane invaliditeitspensioenen (f 340 miljoen naar
schatting) niet mede aan de exploitatiekant wordt ingezet.

De regering heeft besloten de vrijvallende middelen te besteden aan
extra investeringen in NS-infrastructuur vanwege het blijvende profijt dat
daardoor wordt verkregen.

Het is niet ingezet voor de exploitatie-kosten van de NS. Dit met het
oog op de te wijzigen financiële verhouding rijksoverheid-NS.

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de PvdA-fractie of de
Stichting SPF nu wel of niet definitief is opgericht kan worden meege–
deeld dat de Stichting SPF per 1 maart 1993 is opgericht. Dit blijkt ook
uit bijlage 2 van de memorie van toelichting van het voorliggend
wetsvoorstel.

Hieruit mag worden afgeleid dat het overleg met de Verzekerings–
kamer over de statuten met positief resultaat is afgerond. De Verzeke–
ringskamer ondersteunt de voorgenomen privatisering van het SPF.

3. Financiële gevolgen privatisering

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een duidelijke uiteenzetting
hoe de loonkostenstijging voor de NS van 10 procent wordt veroorzaakt.

Deze loonkostenstijging wordt in de eerste plaats veroorzaakt door het
feit dat het bruto-netto-traject in de lonen van het NS-personeel wordt
verlengd bij gelijkblijvende netto-lonen. Dit omdat dit personeel na de
privatisering met grotere inhoudingen wordt geconfronteerd dan in de
huidige situatie.

De vereveningsbijdrage die thans op hun loon wordt ingehouden
ingevolge de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 is kleiner dan de
gezamenlijke inhouding in verband met de WAO en WW-premie.
Uitgaande van gelijkblijvende netto inkomsten houdt dit in dat de bruto–
lonen van het NS-personeel met ingang van de privatiseringsdatum
zullen worden verhoogd. Deze verhoging van de bruto-lonen leidt op
zichzelf uiteraard reeds tot hogere loonkosten voor de NS. Bovendien
dienen de werkgeverslasten na privatisering over hogere bruto-lonen te
worden betaald. Dit leidt tot een aanvullende stijging van de loonkosten.
Ten slotte kan in dit verband worden vermeld dat de vereveningsbijdrage
ten gunste kwam van de NS. Nu met ingang van de privatiseringsdatum
de Inhoudingswet overheidspersoneel 1982 niet meer op het
NS-personeel van toepassing zal zijn, vervalt het voordeel voor de NS
van deze inhouding. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar
bijlage 1 van deze nota.

Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat deze loonkosten–
sprong mede valt toe te schrijven aan het feit dat de gemiddelde risico's
van het NS-personeel wat betreft ziekte, invaliditeit en werkloosheid
gunstiger zijn dan de overeenkomstige risico's in het overige deel van de
marktsector. Het rendement van het SPF is in deze niet van belang en
kan overigens niet worden vergeleken met dat van de algemene fondsen,
aangezien de sociale risico's in het overige deel van de marktsector niet
op basis van kapitaaldekkmg worden gefinancierd, maar op omslagbasis.
Voorts staat de loonkostensprong van de NS los van de rijksbijdrage aan
NS. De loonkostensprong is een zelfstandig gegeven, onafhankelijk van
de wijze van de financiering van de loonkosten door de NS.

Wat betreft de financiële gevolgen van de privatisering vragen de aan
het woord zijnde leden verder in hoeverre het reëel is om tegenover de
aangegeven lastenverzwaring van de f 162 miljoen per jaar het voordeel
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te stellen dat de sociale zekerheidsfondsen tezamen hebben, namelijk
f 62 miljoen per jaar.

De regering acht een dergelijke presentatie reëel. Door de gunstige
risico's wat betreft het NS-personeel die met irigang van de privatise–
ringsdatum worden ondergebracht bij de sociale fondsen, worden deze
fondsen geconfronteerd met een positief resultaat. De opbrengst aan
sociale premies zal hoger zijn dan de lasten in verband met uitkeringen
ten behoeve van NS-personeel. Dit positieve resultaat voor de sociale
fondsen zal leiden tot een zekere neerwaartse druk op de desbetreffende
premies. De relatieve omvang van het voordeel van de sociale fondsen is
overigens per fonds dermate gering dat het effect op de premiestelling
marginaal zal zijn.

Het was de leden van de PvdA-fractie niet duidelijk op welke gronden
de Stichting SPF gedurende een groot aantal jaren verplicht kan worden
het vermogensoverschot af te bouwen ten einde de NS door middel van
een verlaagde premieafdracht te compenseren voor de loonkosten–
sprong. Zij vroegen in dit verband waarom hierover geen wettelijke
bepalingen zijn voorgesteld en of dit laatste technisch en juridisch
mogelijk zou zijn.

In de eerste plaats geldt dat ten gevolge van de privatisering van het
SPF een geheel nieuwe situatie ontstaat in die zin, dat de rechtsopvolger
van het SPF niet met dezelfde pensioenverplichtingen wordt geconfron–
teerd als het SPF. De verplichtingen verminderen na de privatisering in
verband met de gewijzigde verzekering inzake de arbeidsongeschiktheid.
In de huidige situatie is het basisdeel van de arbeidsongeschiktheidsver–
zekering in de Sp-wet, dat wil zeggen de invaliditeitspensioenen voor
zover deze overeenkomen met aanspraken ingevolge de WAO, ook op
kapitaaldekking gefinancierd. Dit basisdeel van de arbeidsongeschikt–
heidsverzekering zal niet worden overgedragen aan de Stichting SPF. Dit
laatste impliceert dat het daarmee gepaard gaande deel van de vermo–
gensreserve van het SPF vrijvalt. Deze vrijval is, zoals reeds aangegeven
in de memorie van toelichting, f340 miljoen voor de reeds ingegane
invaliditeitspensioenen en f 1,35 miljard voor de in de toekomst naar
verwachting toe te kennen invaliditeitspensioenen. De vorenbedoelde
risico's inzake de arbeidsongeschiktheid gaan dus niet van het publiek–
rechtelijke SPF over naar de privaatrechtelijke Stichting SPF. Het staat de
wetgever derhalve vrij om te bepalen op welke wijze het vrijvallende
vermogen van het publiekrechtelijke SPF wordt ingezet. Dit te meer nu
de overheid heeft bijgedragen aan de vorming van dit vermogen.

In overleg met de NS en het SPF over de privatisering van het SPF en
de gevolgen daarvan voor de loonkosten van de NS is ervoor gekozen
het vorenbedoelde vrijvallende vermogen voor het belangrijkste deel, dat
wil zeggen wat betreft de f 1,35 miljard, toch over te dragen aan aan de
Stichting SPF en dit toe te voegen aan de dekking van de aan die
stichting over te dragen verplichtingen inzake ouderdoms–,
nabestaanden– en bovenwettelijk invaliditeitspensioen. Dit ten einde het
mogelijk te maken dat de Stichting SPF gedurende geruime tijd een
reductie op de door de NS aan de Stichting SPF te betalen pensioenbij–
drage kan verlenen. Zodoende kan worden bewerkstelligd dat de NS
eerst na geruime tijd de volledige loonkostensprong daadwerkelijk voor
haar rekening zal moeten nemen.

In de tweede plaats geldt meer in het algemeen dat bij de omvorming
van een publiekrechtelijk lichaam tot een privaatrechtelijke organisatie
het de wetgever vrij staat om de financiering van de aan de nieuwe
privaatrechtelijke organisatie over te dragen verplichtingen te verzekeren
op een wijze die niet volstrekt gekoppeld is aan het vermogen dat ten
tijde van de privatisering aanwezig is bij het op te heffen publiekrechte–
lijke lichaam. De enige voorwaarde die ter zake geldt, is dat de vorenbe–
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doelde verplichtingen in beginsel dienen te zijn afgedekt, waar het gaat
om een pensioenfonds. Bij de privatisering van het SPF had derhalve
voor de optie kunnen zijn gekozen om niet meer vermogen aan de
Stichting SPF over te dragen dan strikt genomen op basis van de op dat
tijdstip opgebouwde pensioenaanspraken noodzakelijk is, eventueel met
inachtneming van een zekere algemene reserve.

Indien de wetgever ertoe overgaat om een groter vermogen aan de
nieuwe privaatrechtelijke organisatie toe te delen dan strikt genomen op
basis van de bestaande verplichtingen noodzakelijk is, zoals in casu
wordt voorgesteld, kan dit met het oog op een zorgvuldig beheer van de
openbare middelen niet anders geschieden dan onder het opleggen van
aanvullende verplichtingen voor die privaatrechtelijke organisatie.

De reden dat omtrent deze inzet van het deel van het aan de Stichting
SPF over te dragen vermogen dat niet is belegd met verplichtingen ter
zake van reeds opgebouwde pensioenaanspraken, waaronder de voren–
bedoelde vrijvallende f 1,35 miljard, geen wettelijke bepalingen zijn
voorgesteld, is gelegen in de omstandigheid dat de NS en het SPF zich
verzetten tegen een wettelijk regeling ter zake. Met het oog op het
bereiken van overeenstemming over de wijze van privatisering van het
SPF heeft de regering dit gerespecteerd, met dien verstande dat wel in
hoofdstuk 4 van de memorie van toelichting uitdrukkelijk is vastgelegd
dat de loonkostensprong bij de NS zal worden gefinancierd vanuit het
vermogen van de Stichting SPF.

Dit laatste neemt niet weg dat het zowel technisch als juridisch
mogelijk zou zijn omtrent de besteding van het onderhavige deel van het
vermogen bepalingen in de voorgestelde Wet privatisering SPF op te
nemen. In dit verband kan worden verwezen naar de bepalingen inzake
de besteding van de vermogensvrijval van f 10,3 miljard bij het ABP,
zoals neergelegd in de voorgestelde Wet FVP/ABP (kamerstukken II
1993/94, 23 442, nrs. 1-3). Benadrukt wordt evenwel dat het niet
opnemen van een wettelijke bepaling inzake de premiereductie in het
voorliggend wetsvoorstel is gebaseerd op het compromis dat is bereikt
tussen enerzijds de overheid en anderzijds de NS en het SPF over de
privatisering van het SPF.

Het is op grond van dat compromis dat die privatisering doorgang kan
vinden.

Met betrekking tot de vraag welke situatie ontstaat als de Stichting
SPF het over enige jaren niet verantwoord acht het thans overeenge–
komen tijdpad te volgen en meer premie eist van de NS kan het volgende
worden gesteld. Ingevolge artikel 2 van het wetsvoorstel gaan de vermo–
gensbestanddelen van het SPF onder algemene titel over naar de
Stichting SPF. Dit impliceert dat ook de verplichtingen van het SPF met
betrekking tot die vermogensbestanddelen overgaan op zijn rechtsop–
volger. De regering is van mening dat tot die verplichtingen ook de
afspraken behoren die met betrekking tot de premiereductie gemaakt zijn
in het kader van de privatisering. Indien de Stichting SPF deze afspraken
op enig moment niet tegenover de NS zou wiilen nakomen, staat het de
NS vrij om alsdan tegen de Stichting SPF de noodzakelijk geachte
stappen te zetten, waaronder theoretisch gesproken in het uiterste geval
het beroep op de rechter.

Hierbij wordt evenwel opgemerkt dat de NS in het bestuur van de
Stichting SPF is vertegenwoordigd. De NS-vertegenwoordigers zullen
zich, overigens evenals de werknemersvertegenwoordigers in het bestuur
van de Stichting SPF, bewust zijn van de afspraken die in het kader van
de privatisering van het SPF zijn gemaakt over de premiereductie. Een
premiereductie die, als onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn in
het kader van de privatisering, mede het referentiekader vormt voor de
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budgetteringsbesprekingen tussen de rijksoverheid en de NS (zie
paragraaf 4.2. van de memorie van toelichting). Bovendien zijn statutaire
waarborgen geschapen dat de NS door de Stichting SPF wordt
betrokken bij belangrijke beslissingen inzake de financiering van het
pensioenfonds. De mogelijkheid dat de Stichting SPF op enig moment
zou willen afwijken van de afspraken die gemaakt zijn over de premiere–
ductie lijkt dan ook veeleer een zuiver theoretische mogelijkheid te zijn
dan een reëel te verwachten.

Volledigheidshalve wordt met betrekking tot de premiereductie nog
opgemerkt dat niet zozeer een tijdpad is overeengekomen, als wel het
uitgangspunt dat voor de premiereductie het vermogen van de Stichting
SPF zal worden ingezet voor zover dit meer bedraagt dan 115 procent
van de opgebouwde aanspraken.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een toelichting op de
toevoeging van de latente reserve voor invaliditeitspensioen aan het
ouderdoms– en nabestaandenpensioenvermogen van de stichting SPF.

Het betreft hier inderdaad dezelfde grootheid als de voorziening van
f 1,35 miljard zoals bedoeld op blz. 12 van de memorie van toelichting
van voorliggend wetsvoorstel. Dit cijfer is begrepen in de totaalcijfers
voor de vermogenspositie zoals weergegeven in onderdeel 2.4.3. van die
memorie.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een onderbouwing van het
bedrag van f 340 miljoen dat vrijvalt door de overneming van de reeds
ingegane invaliditeitspensioenen door het AOF. Ook vroegen zij waarom
juist dit deel van de vrijvallende vermogen naar de Staat wordt terugge–
sluisd.

De f 340 miljoen vertegenwoordigt de contante waarde van de
ingegane rechten van 3100 invaliditeitspensioenen. Deze contante
waarde is gebaseerd op actuariële berekeningen van het SPF. De
jaarlijkse bedragen zijn als bijlage 2 bij deze nota gevoegd.

Van overheidszijde werd het niet nodig geacht om deze f 340 miljoen
ten goede te laten komen aan de Stichting SPF. In het overleg met de
NS en het SPF is overeenstemming bereikt over het terugsluizen van dit
vermogen naar de rijksoverheid, zodat meer middelen ter beschikking
zouden zijn voor de investeringen in de NS-infrastructuur.

Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat een parallel ten
aanzien van andere sociale fondsen dan het AOF niet kan worden
getrokken. Het SPF verzekert immers niet op basis van kapitaaldekking
de werkloosheids– en ziekterisico's, zodat ter zake geen sprake is van
enig vrijvallend vermogen.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een onderbouwing van de
hoogte van het structureel beoogde percentage van de 11,2 procent dat
de Staat, naar zij althans begrepen, vanaf 1996 zal vergoeden. Het
percentage van 11,2 procent is de structurele pensioenpremie die op
basis van het Dynamisch Generatiepremiesysteem (DGP-systeem) aan de
Stichting SPF zou moeten worden betaald, op basis van de in 1991
bestaande inzichten. Het DGP-systeem is het door de NS en het SPF
gekozen systeem van lasten en baten op basis waarvan de benodigde
pensioenpremie, uitgedrukt als percentage van de loonsom, wordt
vastgesteld. Zonder dat de overheid zich heeft gebonden aan de
hantering van het DGP-systeem voor de beoordeling van de financiële
situatie van het SPF en zijn rechtsopvolger de Stichting SPF, heeft zij in
het kader van de onderhandelingen over de privatisering van het SPF de
pensioenbijdrage van 11,2 procent ten slotte als gegeven geaccepteerd.

Dit laatste betekent evenwel niet, zoals hierboven reeds is aangegeven,
dat deze 11,2 procent als zodanig als afzonderlijke component in de FOR
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is opgenomen. Het bedrag van de FOR zal worden bijgesteld aan de
hand van de parameters die in het kader van de FOR worden gehanteerd.
Wijziging van de pensioenpremie behoort niet tot die parameters. Met
andere woorden: de pensioenbijdrage van 11,2 procent is uitsluitend
gehanteerd om een eenmalige vertaling van de pensioenbijdrage naar de
FOR vast te stellen. Wijziging van de pensioenpremie die de NS zal
moeten betalen in de toekomst komt geheel ten laste of ten gunste van
de NS. Het percentage van 11,2 procent is dan ook niet in het
wetsvoorstel vastgelegd.

De leden van de PvdA-fractie vroegen eveneens om een toelichting op
de hoogte van de lagere percentages pensioenpremievergoeding tot aan
de privatisering. Zij wensten te vernemen waarom het verantwoord wordt
geacht niet het structurele percentage van 11,2 procent te hanteren.

De lagere pensioenpremievergoeding wordt verantwoord geacht in
verband met het feit dat ook de pensioenbijdrage die de NS verschuldigd
is aan het SPF respectievelijk zijn rechtsopvolger de Stichting SPF op
een lager percentage dan 11,2 procent is gesteld. Dit is de uitkomst van
het overleg met de NS en het SPF, in welk overleg de overheid zich op
het standpunt heeft gesteld dat de verlaging van de pensioenbijdrage
alleszins verantwoord is, gelet op de zeer gunstige financiële positie van
het pensioenfonds. De dekkingsgraad van de opgebouwde pensioenaan–
spraken ligt ver boven de 100 procent.

De leden van de PvdA-fractie vroegen in welke mate en hoelang de
premie voor het Wachtgeldfonds tijdelijk boven lastendekkend niveau
moet worden vastgesteld ten einde de wettelijke vereiste reserve op te
bouwen.

De BV Vervoer is voornemens de reserve in 2 jaar op te bouwen. De
benodigde reserve heeft de BV Vervoer vastgesteld op f 10 miljoen. De
eerste twee jaar wordt dus f 5 miljoen extra premie geheven. De totale
wachtgeldpremie bij de NS gaat 0,6 procent van de loonsom bedragen.
Ruim de helft daarvan (0,35 procent) is bestemd voor de opbouw van de
reserve. Het effect op de loonkostensprong is dus 0,35 procent in de
eerste twee jaar.

De leden van de PvdA-fractie vroegen verder of de extra uitvoerings–
kosten voor de BV Vervoer alleen de uitvoering van de AAW betreffen of
alle met het wetsvoorstel verbonden uitvoeringskosten voor de sociale
fondsen.

De extra uitvoeringskosten voor de BV Vervoer bedragen f 3 miljoen.
De kosten betreffen met name de uitvoering van de AAW/WAO en de
WW en overige werkzaamheden die verband houden met de uitvoering
(verzekerdenadministratie, behandeling van beroepszaken). Het AAF
betaalt nu aan het SPF en straks aan de BV Vervoer f 1,5 miljoen voor de
uitvoering van de AAW. De AAW is een volksverzekering en de
werknemers van de NS zijn nu dus al verzekerd ingevolge de AAW. Na
de privatisering zullen de NS-werknemers ook verzekerd zijn ingevolge
de WAO en de WW. De per saldo resterende uitvoeringskosten van f 1,5
miljoen betreffen dus met name de uitvoering van de WAO en de WW
en de daarmee verband houdende overige werkzaamheden.

De leden van de VVD-fractie wilden graag een nadere onderbouwing
van de keuze voor een premiereductiesysteem. Zij wezen in dit verband
op de mogelijk negatieve gevolgen op de werkgelegenheid bij de NS
indien op de langere termijn de loonkostenstijging daadwerkelijk door de
NS zou moeten worden gedragen.

Voor het premiereductiessysteem is gekozen omdat de privatisering
van het SPF niet mogelijk zou zijn geweest indien de NS direkt zou zijn
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geconfronteerd met de loonkostensprong. De bij de privatisering
betrokken partijen hebben dan ook overeenstemming weten te bereiken
over die privatisering op basis van de financiering van de loonkosten–
sprong bij de NS vanuit de overreserve die bij het SPF, met inachtneming
van de vermogensvrijval in verband met de omzetting van de invalidi–
teitspensioenen in WAO-aanspraken met een bovenwettelijke aanvulling,
aanwezig is.

Voorts wordt opgemerkt dat het gekozen premiereductiesysteem een
zodanig lange periode omvat dat de NS volledig in de gelegenheid zal
zijn om zonder problemen de stijging van loonkosten op te vangen. Deze
stijging behoeft immers niet van het ene op het volgende jaar te worden
opgevangen, maar kan over een groot aantal jaren worden uitgesmeerd.
Het is dan ook volstrekt onmogelijk om enige invloed aan te wijzen wat
betreft de werkgelegenheid van de NS. Dit te meer niet omdat volstrekt
onvoorspelbaar is wat de arbeidsmarktsituatie zal zijn omstreeks het jaar
201 Oen later.

Voorts wensten de leden van de VVD-fractie te vernemen wat de
gevolgen zullen zijn van een gewijzigde actieven/inactieven verhouding
voor de financiële positie van de Stichting SPF.

Een toekomstige wijziging van het deelnemersbestand van de Stichting
SPF heeft geen betekenis voor de financiële positie van het SPF in die zin
dat een vermindering van het deelnemersbestand niet betekent dat de
Stichting SPF niet op enig moment aan haar verplichtingen zou kunnen
voldoen. In dit kader is relevant dat de op enig moment opgebouwde
pensioenaanspraken volledig moeten zijn afgefinancierd. Dit is een
minimumvereiste in het kader van de PSW, welke wet van toepassing zal
zijn op de Stichting SPF. Dit houdt in dat toekomstige pensioenaan–
spraken moeten worden gefinancierd in de periode waarin zij worden
gevestigd. Vermindering van het aantal deelnemers betekent dat minder
pensioenaanspraken worden gevestigd zodat, in vergelijking met de
situatie van een gelijkblijvend deelnemersbestand, in de toekomst minder
lasten op de Stichting SPF komen te rusten.

De leden van de VVD-fractie achtten de reactie van de regering op de
kritiek van de Raad van State inzake de financiering van de loonkosten–
sprong vrij mager en verzochten een meer uitgebreide toelichting.

Wat dit punt betreft wordt verwezen naar hetgeen hierboven is gesteld
in antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie op welke
gronden de Stichting SPF 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. Het maken
van afspraken over de besteding van het vrijvallend vermogen van f 1,35
miljard acht de regering volstrekt niet in strijd met de privatiseringsge–
dachte. Dit zou zelfs niet het geval zijn geweest als met betrekking tot
die besteding bepalingen in het wetsvoorstel zouden zijn opgenomen.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de VVD-fractie omtrent
de besteding van het positief saldo voor de sociale fondsen van ongeveer
f 62 miljoen wordt verwezen naar hetgeen hierboven reeds daarover is
opgemerkt.

4. Premiereductiesysteem en fiscale effecten

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat bijlage 1 van de
memorie van toelichting niet is meegedrukt. Gezien de belangrijke
functie van deze bijlage leek het deze leden gewenst deze in de hoofd–
tekst van deze nota op te nemen. Onderstaand wordt de betreffende
bijlage weergegeven.
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Legenda bij onderstaande tabel

CWOR
Uitk
Bedrag verg. RO

sal. som
SPF premie-afdr.
saldo tlv NS
saldo tgv NS
afdr. SPF in %

Verzelfstandiging SPF

Vermogen

1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

9637
9986

10340
10697
11060
11428
11804
12191
12588
12996
13419
13853
14302
14766
15248
15744
16255
16781
17320
17869
18425
18986
19551
20119
20689
21257
21823
22384
22938
23483
24379
25297
26233
27193
28175
29176
30205
31256

CWOR

6261
6512
6771
7043
7323
7610
7912

8223
8560
8905
9278
9671

10090
10529
11005
11499
12021
12563
13137
13730
14350
15000
15680
16287
17120
17882
18669
19477
20303
21142
21986
22842
23687
24540
25399
26262
27129

Beleg–
brengst

7,0%

675
699
724
749
774
800
826
853
881
910
939
970

1001
1034
1067
1102
1138
1175
1212

1251
1290
1329

1369
1408
1448
1488
1528
1567

1606
1644
1707
1771

1836
1904
1972
2042
2114

Uitk Premie–
vergoe–

ding over–
heid

326
345
366
386
406
424
440
456
473
487
505
521
537
552
571
591
612
636
663
695
729
764
800
839
880
992
966

1013
1061
1113
1116
1223
1281
1339
1400
1461
1524

9,5%
9,5%

11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%
11,2%

contante waarde opgebouwde rechten
pensioenuitkeringen door het SPF
bedrag vergoeding door de rijksoverheid aan de
NS
salarissom bij de NS
premie-afdracht door de NS aan het SPF
saldo ten laste van de NS
saldo ten gunste van de NS
premie-afdracht door de NS aan het SPF in
percentage van de salarissom bij de NS

Salaris– Bedrag Loonkos– SPF saldo afdr. SPF Dekkings–
som verg RO* tensprong premie - = tlv Ns in % graad

10%sal. afdr. xf 1 + =tgv Ns
som mln

1624
1687
1747
1812
1877
1944
2012
2082
2154
2226
2299
2375
2450
2529
2608
2688
2772
2857
2945
3035
3129
3225
3324
3427
3531
3640
3753
3868
3987
4110
4235
4366
4497
4632
4771
4914

5061

154
160
196
203
210
218
225
233
241
249
257
266
274
283
292
301
310
320
330
340
350
361
372
384
395
408
420
433
447
460
474
489
504
519
534
550
567

162
169
175
181
188
194
201
208
215
223
230
238
245
253
261
269
277
286
295
304
313
323
332
343
353
364
375
387
399
411
424
437
450
463
477
491
506

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

365,8
376,9
388,6
404,7
416,9
429,4
447,2
460,6

- 8,1
- 8,4

21,0
21,7
22,5
23,3
24,1
25,0
25,8
26,7
27,6
28,5
29,4

30,3
31,3
32,3
33,3
34,3
35,3
36,4
37,5
38,7
39,9
41,1
42,4
34,7
45,0
46,4
47,8

-316,5
-326,1
- 336,2
- 350,8
-361,3
-372,1
- 388,2
- 399,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
8,9
8,9
8,9
9,0
9,0
9,0
9,1
9,1

159,5
158,8
158,0
157,0
156,1
155,1
154,1
153,1
151,8
150,7
149,3
147,9
146,3
144,8
143,1
141,4
139,6
137,9
136,0
134,2
132,3
130,3
128,3
126,2
124,2
122,0
119,9
117,8
115,7
115,3
115,1
114,8
114,8
114,8
114,9
115,0
115,2

• vóór Wijffels effect.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om een toelichting op het
bedrag van de loonkostensprong dat voor 2023 wordt genoemd,
namelijk f 316 miljoen.

In 1994 bedraagt de loonkostensprong 10 procent van de salarissom.
Dit percentage is voor de berekeningen als uitgangspunt gehanteerd
voor de vaststelling van de structurele consequenties voor de loonkosten
van de NS ten gevolge van het gewijzigde regime inzake de sociale
zekerheid van het NS-personeel.

Zoals uit de tabel blijkt, neemt de salarissom van de NS in de loop van
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de jaren toe. Deze kostenstijging wordt, naast enige invloed in verband
met de bestandsontwikkeling, in hoofdzaak veroorzaakt door het
hanteren van een structurele stijging van de loonkosten met drie procent
per jaar.

Een en ander houdt in dat de salarissom bij de NS in het jaar 2023 op
f4110 miljoen wordt berekend en de loonkostensprong in dat jaar f411
miljoen. Het bedrag van f316,5 miljoen dat in de memorie van
toelichting wordt genoemd is het bedrag dat in dat jaar op de NS blijft
drukken nadat het surplus van de NS wat betreft de premievergoeding
en de af te dragen premie, respectievelijk f 460 miljoen en f 365,8
miljoen, van de loonkostensprong is afgetrokken (volledigheidshalve
wordt opgemerkt dat in verband met afrondingen een verschil van f 0,3
miljoen kan worden aangewezen).

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 over de beschik–
baarheid van de fondsreserves gehanteerd zouden worden.

Bij de opstelling van de berekenmgen is uitgegaan van veronderstel–
lingen die naar de mening van de regering als redelijk kunnen worden
gekwalificeerd. Deze veronderstellingen houden in dat er sprake zal zijn
van een structureel rendement van het door de Stichting SPF belegde
vermogen van zeven procent en een structurele loonstijging van drie
procent. Er is niet gekozen voor een aantoonbaar optimistisch scenario.
Wat de effecten zouden zijn van andere scenario's wat betreft de
beschikbaarheid van fondsreserves is volstrekt afhankelijk van de
aannames die in dat kader zouden kunnen worden gehanteerd. De
denkbare scenario's zijn talloos. Er is dan ook geen eenduidig antwoord
te geven op de vraagstelling van de hier aan het woord zijnde leden.

Wel kan worden aangegeven wat de gevolgen zijn indien niet van een
dekkingsgraad van 115 procent wordt uitgegaan maar van het
percentage van 130.

Zoals uit de tabel blijkt komt, overigens onder handhaving van de
veronderstellingen die door de regering worden gehanteerd, de loonkos–
tensprong alsdan in 2015 voor rekening van NS. Indien de NS vanaf
2015 een pensioenbijdrage van ongeveer negen procent gaat betalen
aan de Stichting SPF, blijft de dekkingsgraad 130 procent.

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 onrendabele gedeelten van het net, zo stelden deze leden.

De loonkostensprong zal ertoe leiden dat de totale kosten voor de NS
hoger worden, zodat daardoor in beginsel eerder het punt zal worden
bereikt waarop een gedeelte van het net onrendabel zal worden. De
loonkostensprong zal derhalve in beginsel een negatieve invloed uitoe–
fenen op de omvang van de contractsector. Evenwel dient te worden
bedacht dat de loonkostensprong eerst in het jaar 2023 feitelijk voor
rekening van de NS zal komen, zodat de eerste dertig jaar geen sprake
zal zijn van enige invloed van de loonkostensprong op de omvang van de
contractsector. Wat vervolgens in 2023 precies de gevolgen van de
loonkostensprong zullen zijn voor de rentabiliteit van delen van het
NS-net, is thans niet aan te geven. Een en ander is afhankelijk van de
ontwikkelingen die zich tot die tijd zullen voordoen, waaronder de
kostenontwikkeling van andere vormen van vervoer en die van de NS
anders dan in verband met de personeelslasten. Volledigheidshalve
wordt hierbij aangetekend dat wijzigingen van de salarislasten van de NS
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niet in dezelfde mate doorwerken in de totale kosten van het bedrijf; de
salarissen vormen thans ongeveer 50 procent van die totale kosten.

De leden van de PvdA-fractie achtten een minimale dekkingsgraad van
110 procent aan de lage kant en dit geldt ook voor de op papier resulte–
rende 115 procent. Uit het feit dat de Stichting SPF zich niet wil confor–
meren aan de 110 procent, leidden deze leden af dat het tijdpad tot
2023 voor het premiereductiesysteem wel eens niet haalbaar kan blijken.

Wat betreft de minimale dekkingsgraad voor het SPF acht de regering
115 procent alleszins aanvaardbaar. In de eerste plaats geldt dat de op
enig moment opgebouwde aanspraken reeds gedekt zijn indien de
dekkingsgraad 100 procent bedraagt. Deze dekkingsgraad van 100
procent is de wettelijk vereiste ingevolge de PSW. Een dekkingsgraad
van 115 procent, waarvan in de opstelling van de berekeningen inzake de
financiering van de loonkostensprong is uitgegaan, ligt dus ruimschoots
boven de algemeen geldende wettelijke minimumnorm.

Voorts dient te worden bedacht dat aanvaard wordt dat het SPF een
conservatieve waardering hanteert ten aanzien van de activa. Deze
conservatieve waardering houdt in feite een stille reserve in. Bovendien
geldt dat een dekkingsgraad van 115 procent in de marktsector niet
ongebruikelijk is en in het algemeen bepaald niet als laag, laat staan als
te laag, wordt aangemerkt.

Benadrukt wordt dat inzake de premiereductie niet is uitgegaan van
een dekkingsgraad van 110 procent, maar van 115 procent. Deze laatste
dekkingsgraad ligt dus hoger dan het percentage waaraan de Stichting
SPF zich niet wenste te binden. Er is wel overeenstemming bereikt over
de hierboven weergegeven tabel betreffende de kosten voor de NS en de
premiereductie, die overigens ook in overleg met de NS en het SPF is
opgesteld. Nadrukkelijk is in dat kader vastgesteld dat «de SPF-reserves
naar verwachting in 2023 tot een niveau zullen zijn gedaald dat in de
marktsector gebruikelijk genoemd kan worden». Er kan naar mijn mening
aan het gegeven dat de Stichting SPF zich niet aan de dekkingsgraad van
110 procent wenste te conformeren, dan ook geen conclusie worden
verbonden ten aanzien van de in de tabel aangegeven premiereductie.

De leden van de PvdA-fractie vroegen wat de betekenis is van de
mededeling dat de voorziening van f 1,35 miljard geen rol heeft gespeeld
bij besluitvorming.

Zeer tot onze spijt is een passage in de memorie van toelichting
opgenomen die nader bezien een verkeerde indruk kan wekken. Bedoeld
werd om aan te geven dat de besteding van de vermelde voorziening
inzake latente invaliditeits-pensioenen als zodanig niet aan de orde is
geweest tijdens de besluitvorming over de privatisering. Deze besluit–
vorming was veeleer gericht op de inzet van de totale overreserve bij de
Stichting SPF voor de financiering van de loonkostensprong bij de NS.
De vrijvallende f 1,35 miljard vormen onderdeel van die overreserve en
zijn in dat verband uiteraard wel degelijk van groot belang. Zoals ook uit
de memorie van toelichting blijkt en in het bovenstaande is aangegeven,
heeft de inzet van dit vrijvallende vermogen voor de financiering van de
loonkostensprong nadrukkelijk een rol gespeeld bij het bereiken van
overeenstemming over de privatisering van het SPF.

De leden van de PvdA-fractie vroegen welke kwantitatieve invloed op
de belastingen het feit heeft dat de ontvangen middelen voor infra–
structuur in de loop van de tijd in de winst tot uitdrukking komen omdat
door de afboeking een lagere afschrijvingsbasis ontstaat.

De wijze waarop de NS de bijdrage voor de infrastructuur verwerkt is
dezelfde als die waarop de overheidsbijdragen voor investeringen tot nu
toe zijn verwerkt. De kwantitatieve invloed op de vennootschapsbelasting
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van het feit dat de door de NS ontvangen middelen voor de infra–
structuur op het bedrag van de investeringen moeten worden afgeboekt
waardoor een lagere afschrijvingsbasis ontstaat, valt vooralsnog niet aan
te geven. In beginsel geldt voor de totale afschrijvingsperiode dat het
kwantitatieve gevolg gesteld kan worden op het tarief van de vennoot–
schapsbelasting vermenigvuldigd met het bedrag van de ontvangen
middelen. Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 40 procent
voor belastbare bedragen tot f 250 000 en 35 procent voor het
meerdere.

Het bedrag van de door de NS te ontvangen middelen staat echter nog
niet exact vast. Zoals in de memorie van toelichting bij onderdeel 2.3.4.
«De vermogenspositie van het SPF» is aangegeven, kan de definitieve
vermogenspositie van het SPF pas medio 1994 worden bepaald. Eerst
wanneer dit gegeven bekend is, kan het definitieve bedrag voor de inves–
teringen in de infrastructuur worden vastgesteld. Alsdan kan echter nog
niet de jaarlijks kwantitatieve invloed op de vennootschapsbelasting
worden aangegeven. Deze is immers afhankelijk van de aard van de
investeringen voor de infrastructuur en de daarvoor geldende afschrij–
vingsperiode. Deze periode kan per soort investering verschillen.

5. Relatie met andere wetsvoorstellen

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de relatie van het
voorliggend wetsvoorstel en wetsvoorstel 20 437.

Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt. Bij de opstelling van
het voorliggend wetsvoorstel is uitgegaan van de gedachte dat
wetsvoorstel 20 437 tot wet zal worden verheven. Bij de berekeningen
inzake de financiële gevolgen van het voorliggende wetsvoorstel is
derhalve uitgegaan van de situatie dat de premieverlaging en de
intrekking van de annuïteiten zoals voorgesteld in wetsvoorstel 20437,
zijn gerealiseerd Voorts is op basis van de overeenstemming met de NS
en het SPF over het uitgangspunt voor de privatisering van het SPF, dat
deze geen negatieve financiële effecten voor de rijksbegroting met zich
zal brengen, bij die berekeningen uitgegaan van de gedachte dat de in
het amendement Melkert/Terpstra (kamerstukken II 1989/90, 20437, nr.
13) bedoelde bedrag niet alsnog ten laste van de rijksbegroting zal
worden besteed ten gunste van het SPF.

Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat de beantwoording
van het voorlopig verslag van de Eerste Kamer inzake het wetsvoorstel
20 437 is aangehouden totdat volledige duidelijkheid over de wijze van
privatisering van het SPF is verkregen. De desbetreffende memorie van
antwoord wordt een dezer dagen aan de Eerste Kamer aangeboden.

Deze leden vroegen voorts of het wetsvoorstel heffing over vermo–
gensoverschotten van toepassing zou zijn op het huidige SPF. Tevens
vroegen zij of de gedachte te billijken is dat als het kabinet het via het
heffingsvoorstel aanvaardbaar acht om in te grijpen in de vermogens–
overschotten van het fonds, dat het dan ook aanvaardbaar moet zijn om
het premiereductiesysteem in enigerlei zin wettelijk te verankeren.

De vraag van de leden van de PvdA-fractie of het wetsvoorstel inzake
een heffing over vermogensoverschotten van pensioenfondsen (kamer–
stukken II 1991/92, 21 197, nr. 10) op het huidige SPF van toepassing
zou zijn, kan bevestigend worden beantwoord. In de memorie van
toelichting bij dat wetsvoorstel is aangegeven dat de regeling ook van
toepassing is op de publiekrechtelijke pensioenfondsen, waaronder het
SPF. In dit verband herinner ik er echter aan dat de regering in dit
voorjaar heeft besloten geen verdere stappen te zullen ondernemen ten
behoeve van de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede
Kamer.
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Wat betreft de vraag of het te billijken zou zijn om het premiereductie–
systeem in enigerlei zin wettelijk te verankeren, wordt verwezen naar
hetgeen hierboven is opgemerkt naar aanleiding van de vraag waarom
geen wettelijke bepalingen ter zake zijn voorgesteld. Hier wordt volstaan
met te benadrukken dat overeenstemming over de privatisering van het
SPF kon worden bereikt door geen wettelijke regeling inzake de premie–
reductie in het wetsvoorstel op te nemen en de financiering van de
loonkostensprong vanuit de overreserve van het SPF geheel over te laten
aan de NS en het SPF.

6. Adviezen

De leden van de PvdA-fractie vroegen of zij de weergegeven inbreng
van personeel en vakbonden zo mochten vertalen dat deze geheel
akkoord zijn met het wetsvoorstel zoals het er ligt.

De vakbonden zijn van meet af aan voorstander geweest van de priva–
tisering, zij het dat door hen daaraan een aantal voorwaarden werd
verbonden. De vakbonden zijn van mening dat het vermogen van het SPF
uitsluitend gebruikt dient te worden voor het doel waarvoor het is bijeen–
gebracht. Ook zijn zij van mening dat de opbrengst van de premieverla–
gingen voor een verkeerd doel zijn gebruikt. Tevens stellen zij dat het
eenzijdig door de overheid schrappen van schulden aan het SPF niet hun
instemming heeft.

De vakbonden zijn zich ervan bewust dat sommige zaken niet meer zijn
om te keren en blijven daarom ondanks de genoemde bezwaren
voorstander van de privatisering. Om deze op een voor de overheid
kostenneutrale wijze tot stand te brengen, hebben de vakbonden ermee
ingestemd dat de loonkostensprong bij de NS gefinancierd wordt uit het
vermogen van het SPF. Aan hun instemming hiermee en met de privati–
sering als zodanig hebben de vakbonden vier voorwaarden verbonden:

1. Voor de financiering van de loonkostensprong mag geen groter
bedrag uit het vermogen worden gebruikt dan vrijkomt door het elimi–
neren van het invaliditeitspensioen uit de regeling.

2. De kwaliteit van de regeling moet niet alleen op het moment van
verzelfstandiging gewaarborgd zijn, maar de voorwaarden waaronder
wordt verzelfstandigd moeten het ook mogelijk maken die kwaliteit te
handhaven. Als essentieel kwaliteitsaspect is daarbij genoemd de
ongeclausureerde indexering, die het, door het wegvallen van de
overheidsgarantie, noodzakelijk maakt dat de financiering plaatsvindt
volgens het DGP-systeem.

3. Het netto-inkomen van het NS-personeel mag ten gevolge van de
privatisering niet worden aangetast.

4. De constructie mag niet tot gevolg hebben dat de premie op
afzienbare termijn voorspelbaar omhoog moet om de kwaliteit te
handhaven, omdat de rekening van de verzelfstandiging dan via een
omweg en met enige vertraging toch onvermijdelijk bij de werknemers
terecht komt.

Ten slotte dringen de vakbonden aan op een spoedige afronding
omdat de onvrede en onrust bij de actieve en gepensioneerde leden over
de positie van het SPF enorm toeneemt, zodat duidelijkheid over die
positie niet lang meer mag uitblijven.

De in het voorliggend wetsvoorstel gehanteerde premiereductieme–
thode voldoet niet geheel aan de door de vakbonden gestelde
voorwaarden. Voor de financiering van de loonkostensprong bij de NS
wordt een beroep gedaan op het vermogen van de Stichting SPF voor
zover dit groter is dan het vermogen dat nodig is voor een dekkingsgraad
van 115 procent. Dit is meer dan de vermogensvrijval ter zake van het
invaliditeitspensioen, waarop de eerste voorwaarde van de vakbonden
betrekking heeft. Hierboven is reeds uiteengezet waarom dit gerecht–
vaardigd wordt geacht.
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Voorts wordt niet voldaan aan de tweede voorwaarde, betreffende de
ongeclausureerde indexatie. Deze voorwaarde is niet in overeen–
stemming met de gang van zaken bij andere privatiseringsoperaties. Het
bij die privatiseringsoperaties betrokken personeel, waaronder het
PTT-personeel, heeft de aanspraak op een ongeclausureerde aanpassing
van de pensioenen evenmin behouden. Bovendien geldt dat bij de
voorgenomen privatisering van het ABP ook de ongeclausureerde
aanpassing van de pensioenen aan de salarisontwikkeling van het
overheidspersoneel zal komen te vervallen. Daarover is reeds overeen–
stemming met de centrales van overheidsperoneel bereikt. Wat
overigens de praktische betekenis van de ongeclausureerde indexatie
betreft, wordt verwezen naar de beantwoording van de vraag over die
indexatie van de leden van de PvdA-fractie hieronder.

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. Tevens vroegen zij of het
juist is om te stellen dat de voorgenomen toepassmg van het premiere–
ductiesysteem jaarlijks door de Verzekeringskamer zal worden beoor–
deeld en dat deze Kamer zonodig ook bevoegdheden heeft om tegen een
voorgenomen toepassing op te treden.

De Verzekeringskamer noemt in haar advies geen concreet gewenst
ander percentage voor de dekkingsgraad. De voorgenomen toepassing
van het premiereductiesysteem zal jaarlijks door de Verzekeringskamer
worden beoordeeld. Wat betreft de bevoegdheden van de Verzekerings–
kamer om tegen een voorgenomen toepassing op te treden, merk ik op
dat de regering er van uitgaat dat de financiële positie van het SPF en
van zijn rechtsopvolger de Stichting SPF, alsmede de verwachte ontwik–
keling daarvan, door de Verzekeringskamer zal worden beoordeeld op
grond van haar algemene criteria die ze ook toepast op andere onder de
PSW vallende pensioenfondsen. Gelet op het uitgangspunt dat de
dekkingsgraad van de Stichting SPF niet onder een door de regering
verantwoord geacht niveau zal dalen, verwacht de regering daarvan geen
problemen; dit niveau is namelijk zo gekozen dat dit overeenkomt met
een niveau dat in de pensioensector niet ongebruikelijk is.

De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom de regering zo lucht–
hartig kan heenstappen over het gememoreerde feit dat de Stichting SPF
zich niet conformeert aan de minimum dekkingsgraad van 110 procent.
Ook vroegen deze leden of dit de afspraken over de premiereductie niet
onder druk zet en of de Stichting SPF wel akkoord is met de op papier te
bereiken 115 procent dekkingsgraad.

De regering is niet op luchthartige wijze heengestapt over het gegeven
dat het SPF zich niet conformeert aan de minimum dekkingsgraad van
110 procent. Dit is gebeurd op basis van een zelfstandige beoordeling
van overheidszijde van de financiële verplichtingen van het SPF. Hierbij is
van belang dat de overheid enerzijds en de NS en het SPF anderzijds
geen overeenstemming hebben bereikt over de vraag van welk premie–
systeem zou moeten worden uitgegaan bij de beoordeling van de finan–
ciële situatie van het SPF. De overheid heeft zich niet willen aansluiten
bij de keuze van de NS en het SPF voor het DGP-systeem. De overheid
acht dat systeem niet evenwichtig en heeft daarom voor het ABP, zoals
blijkt uit artikel 5 van de voorgestelde wet FVP/ABP (wetsvoorstel
23 442) gekozen voor het synthesemodel. Ik ben van mening dat de
beoordeling van de financiële situatie van het SPF ook op basis van het
synthesemodel zou kunnen plaatsvinden. In ieder geval kan evenwel
worden uitgegaan van de norm dat de opgebouwde aanspraken dienen
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te zijn gedekt. Dit is het geval bij de dekkingsgraad van 100 procent.
Door uit te gaan van 110 procent wordt reeds een buffer gehanteerd, er
wordt dan meer reserve aangehouden dan strikt genomen op basis van
de PSW is vereist.

Het is juist dat het bestuur van de Stichting SPF na de privatiserings–
datum de hoogte van de premie zelfstandig vaststelt. In dat bestuur zijn
de werkgever en de werknemers paritair vertegenwoordigd. Zoals
hierboven ook reeds is opgemerkt, mag worden aangenomen dat deze
vertegenwoordigers zich bewust zijn van de afspraken die in het kader
van de privatisering van het SPF zijn gemaakt over de premiereductie.

De Stichting SPF heeft evenmin ingestemd met de dekkingsgraad van
115 procent. Dit om de eenvoudige reden dat het SPF zich niet heeft
willen vastleggen op enige dekkingsgraad. Dit in verband met de keuze
voor het DGP-systeem, in welk systeem de premie strikt op basis van de
toekomstige lasten en baten wordt vastgesteld en de dekkingsgraad van
de opgebouwde aanspraken op enig moment geen zelfstandige rol
speelt. Dit in tegenstelling tot het door de overheid gekozen synthese–
model, welk premiesysteem juist is gebaseerd op het bewerkstelligen van
een bepaalde dekkingsgraad. Een en ander neemt niet weg dat overeen–
stemming is bereikt over de inzet van de overreserve van de Stichting
SPF voor de premiereductie, totdat de dekkingsgraad tot een niveau zal
zijn gedaald dat in de marktsector gebruikelijk kan worden genoemd.

De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom in de berekening van de
lasten van het AOF in afwijking van de Sociale Verzekeringsraad (SVR) is
uitgegaan van de door het SPF verwachte daling van het aantal arbeids–
ongeschikten.

De berekening van de SVR is gebaseerd op het aantal arbeidsonge–
schikten in 1991. Het SPF heeft een raming gemaakt van het aantal
arbeidsongeschikten in 1994. Het verdient aanbeveling uit te gaan van
deze raming. Als in de berekemng was uitgegaan van het aantal arbeids–
ongeschikten in 1991 zouden lasten voor het AOF f 5 miljoen hoger zijn
uitgekomen.

7. Artikel 5

De leden van de PvdA-fractie wensten een nadere toelichting te
ontvangen inzake de wijziging van de ongeclausuleerde indexatie in een
geclausuleerde. Zij vroegen zich onder meer af of ter zake niet zou
moeten worden gesproken van een verslechtering van pensioenaan–
spraken.

Met het oog op deze vraagstelling is het wellicht gewenst om eerst
een uiteenzetting te geven omtrent de manier waarop de indexatie van
pensioenen wordt gefinancierd. Er wordt in het algemeen door pensioen–
fondsen niet apart gereserveerd voor de indexering van reeds toege–
kende pensioenen en aanspraken van gewezen deelnemers die uitzicht
hebben op toekenning van pensioen (de zogenaamde slapers). De
«reserve» voor de indexering zit in het feit dat bij de actuariële bereke–
ningen niet de feitelijke nominale rentestand maar eenduidelijk lagere–
rekenrente van vier procent wordt gehanteerd. Ook in het financierings–
systeem dat het SPF na privatisering zal hanteren, wordt gewerkt met
een rekenrente die lager is dan het nominaal te behalen rendement;
conform de voorschriften van de Verzekeringskamer zal de rekenrente
maximaal vier procent bedragen. Een dergelijke rekenrente houdt in dat,
naarmate de feitelijke rente-opbrengst het percentage van de rekenrente
overstijgt, er meer financiële ruimte ontstaat om de reeds ingegane
pensioenen en de slapersaanspraken met de loonontwikkeling te
verhogen. Bovendien doet zich bij een loonstijging die tot de bedoelde
indexatie leidt de situatie voor dat de als gevolg daarvan toenemende
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bijdragegrondslag tot hogere premie-inkomsten voor het fonds leidt. Ook
deze opbrengsten worden bij de financiering van de indexering
aangewend.

Het resultaat van deze twee aspecten (een rekenrente die lager is dan
het nominaal te verwachten rendement en hogere premie-inkomsten bij
loonstijgingen) is dat, onder voorwaarde dat de loonstijging niet tot een
reëel rendement van minder dan het percentage van de rekenrente leidt,
er geen enkel probleem met de financierbaarheid van de indexering te
verwachten is. Dit blijkt uit de praktijk inzake de indexatie van pensioen–
aanspraken in de particuliere sector. Bij een loonstijging evenwel die wel
zodanig is dat de reële rente onder het percentage van de rekenrente
(doorgaans vier procent) daalt, zal er een extra inkomstenstroom
gegenereerd moeten worden. Dit geldt voor de meeste, zo niet alle
pensioenfondsen.

Ook in de situatie dat de pensioenen wettelijk zijn geregeld en de
indexatie van de ingegane pensioenen en slapersaanspraken in een
ongeclausuleerde bepalmg is neergelegd, moet bij het achterblijven van
het reëel rendement worden bezien op welke wijze de financiering van de
indexatie kan worden bewerkstelligd.

Indien alsdan geen aanvullende financieringsmaatregelen zouden
kunnen worden getroffen, zal de wetgever maatregelen dienen te treffen
ten einde de aanspraak op indexatie te beperken of ongedaan te maken.
In die zin is de ongeclausuleerde indexatie in de Sp-wet evenals die in de
Algemene burgerlijke pensioenwet geen absolute aanspraak die onder
alle omstandigheden te gelde zal kunnen worden gemaakt; indien de
middelen daarvoor ontbreken kan de indexatie de facto niet gestand
worden gedaan. Desalniettemin is het duidelijk dat het achterwege laten
van de indexatie slechts in een financiële noodsituatie zou kunnen plaats–
vinden. Een dergelijke noodsituatie heeft zich tot op heden niet
voorgedaan.

Bij de omzetting van de huidige aanspraken tegenover het SPF in
gelijkwaardige aanspraken tegenover de rechtsopvolger van het SPF, de
Stichting SPF, is het uitgangspunt dat de pensioenen en aanspraken van
de slapers worden geïndexeerd. Slechts indien er onvoldoende middelen
aanwezig zullen zijn bij de Stichting SPF, dat wil zeggen indien in het
overleg van werkgevers en werknemers geen bereidheid blijkt verdere
premieverhogingen op te brengen, zal de indexatie beperkt worden of
geheel achterwege worden gelaten. Materieel verschilt deze nieuwe
situatie dus niet van de huidige situatie. Er is uitsluitend sprake van een
formeel verschil.

Van belang voor de beoordeling van de indexatiebepaling is voorts de
basis van die indexatie. Ingevolge de Sp-wet is de indexatie van de
spoorwegpensioenen gebaseerd op de loonontwikkeling van het rijks–
overheidspersoneel. Met andere woorden: de indexatie van de spoor–
wegpensioenen is dezelfde als die van de ABP-pensioenen. De loonont–
wikkeling binnen de rijksoverheid is reeds vanaf 1979 achtergebleven bij
die in de marktsector. Het overheidspersoneel heeft in de periode 1979
tot en met 1989 ten opzichte van de prijsindex ruim 18 procent moeten
inleveren, terwijl de loonontwikkeling in belangrijke delen van de markt–
sector de prijsontwikkeling heeft gevolgd. Een en ander heeft erin
geresulteerd dat de gepensioneerde NS-ers evenals de gepensioneerde
ambtenaren wat betreft de hoogte van hun pensioenen niet onaanzienlijk
zijn achtergebleven ten opzichte van de prijsindex en daarmee tevens ten
opzichte van de ontwikkeling van de pensioenen in de marktsector. De
loonontwikkeling bij de NS was evenwel gunstiger dan die binnen de
rijksoverheid. Het voornemen van de sociale partners bij de NS is nu de
indexatie van de spoorwegpensioenen te doen plaatsvinden aan de hand
van de loonontwikkeling bij de NS, en wel te rekenen vanaf een datum
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die is gelegen voor de privatiseringsdatum, te weten vanaf 1 januari
1986.

Gelet op het voorgaande moet worden verwacht dat de wijziging van
indexatie bij de privatisering van het SPF, anders dan de leden van de
PvdA-fractie veronderstellen, voor de voorzienbare toekomst in materiële
zin een verbetering inhoudt.

Dit is zeker het geval wanneer wordt gelet op de hoge dekkingsgraad
bij het SPF wat betreft de opgebouwde aanspraken, die thans extra
financiële ruimte biedt, alsmede de rekenrente die de Stichting SPF zal
hanteren.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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Bijlage 1, bij Nota n.a.v. eindverslag Wet Privatisering Spoor–
wegpensioenfonds

Privatisering Spoorwegpensioenfonds

Afspraken SZW, V&W, NS d.d 02-03-1992
* pensioenbijdrage-verhaal is zaak van werkgever, en blijft derhalve in
berekeningen ongewijzigd (9,1% + franchise)
* kostenopgave is NS-integraal, inclusief dochters, exclusief IAO boven
CAO)

Kostenopgave (in mln guldens) Huidige situatie 11,2%
afdracht

Geprivatiseerd 11,2%
afdracht 1%WW

Netto mkomen
Loonheffing
OT
Werknemerslasten
Inhouding '82
WW
WAO 1 3%
ZFK/ZKVZ
Pensioenbijdrage
Bruto inkomen
Werkgeverslasten
Pensioen
Inhouding '82
ZFW/ZKVZ/MOOZ/WTZ
WW
OT

AAW/D80
VUT-donatie
WG
WAO/IP bovenwet
Totaal
Toename loonkosten

959,8
494,3

–/– 149,6

26,9
-
_

37,7
49,2

1418,3

109,2
–/– 26,9

58,5
_

149,6
1708,7
–/– 8,5

127,7
10,6

0
1841,5

959,8
501,8

–/– 151,2

-
14,6
97,7
41,1
59,0

1522,3

110,8
-

64,8
14,6

151,2
1864,2
-/-10.3

137
2,6

0
1993,5

(152)

1 % pensioenpremie is 15,2 mln
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Bijlage 2, bij Nota n.a.v. eindverslag wet Privatisering Spoor–
wegpensioenfonds

Jaar Netto-ip-lasten (excl. bovenwett)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

49,7
44,9
40,5
36,2
32,5
29,1
25,9
23,3
21,3
19,3
17,2
15,3
13,4
12,0
10,5
9,4
8,0
6,9
5,8
5,0
4,4
3,9
3,3
2,9
2.5
2,1
1,8
1,7
1,2
0,9
0,8
0,6
0,5
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
0,0

* Cijfers op basis van prijspeil 1991
* Bedragen in mln. guldens
* Het aantal geïnvalideerden is geëxtrapoleerd naar 1-1-1994. De
WAO-maatregelen zijn niet verwerkt
* Er is geen rekening gehouden met de herplaatste personen.
Herplaatsten kunnen hun invaliditeitspensioen opeisen zodra wordt
afgezien van actief deelgenootschap
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