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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 15 november 1993

In de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat1 bestond bij de
fractie van de PvdA behoefte een aantal vragen aan de regering voor te
leggen over de privatisering van Spoorwegpensioenfonds. De Minister
van Verkeer en Waterstaat heeft deze vragen, mede namens de Ministers
van Financiën en van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, beantwoord bij brief van 15
november 1993.

De commissie brengt van dit overleg verslag uit door openbaarmaking
van de vragen en antwoorden.

De voorzitter van de commissie,
Biesheuvel

De griffier van de commissie,
Coenen
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1
Waarom verschillen de hier genoemde pensioenbedragen van die in

tabel 1 van blz. 14? Welk deel van de eerstgenoemde bedragen wordt
feitelijk via de FOR gefinancierd?

De op bladzijde drie genoemde pensioenbedragen zijn berekend op
basis van bedragen in constante guldens voor het jaar 1992. De
bedragen op bladzijde 14 zijn berekend inclusief een technische veron–
derstelling over de loonontwikkeling.

De pensioenbijdrage wordt deels gefinancierd uit de FOR, deels uit de
vervoersopbrengsten en deels uit overige activiteiten van NS. Voor het
jaar 1990 (wettelijke pensioenpremiepercentage 16,9; totaal f257
miljoen) is feitelijk 42 procent gefinancierd uit de FOR (f 108,6 miljoen),
45 procent uit de vervoersopbrengsten (f 113,8 miljoen) en 13 procent
uit overige activiteiten (f 34,6 miljoen). Alle mutaties die sinds 1990 zijn
uitgevoerd, worden omwille van een eenvoudige uitvoering voor 100
procent aan de FOR toegerekend.

2
Heeft de voorgenomen brutering van de overhevelingstoeslag nog

gevolgen voor de omvang van de loonkostensprong?

Nee, de loonkostensprong wordt veroorzaakt doordat het
NS-personeel premies voor werknemersverzekeringen gaat betalen. De
brutering van de overhevelingstoeslag staat hier los van, en heeft
derhalve geen invloed op de omvang van de loonkostensprong.

3
Geldt het standpunt dat het de wetgever vrij staat om te bepalen op

welke wijze het vrijvallend vermogen wordt ingezet, ten principale in
dezelfde mate voor de f 340 miljoen reeds ingegane invaliditeitspensi–
oenen, de f 1,35 miljard verwachte toekomstige invaliditeitspensioenen,
de algemene reserve van f 1,57 miljard volgens de methode van lasten
en baten, als de f 3,6 miljard algemene reserve berekend volgens de
methode van opgebouwde rechten? Kan voor de duidelijkheid nog eens
worden aangegeven hoe die getallen zich tot elkaar verhouden?

In het algemeen geldt dat bij de omvorming van een publiekrechtelijk
lichaam tot een prïvaatrechtelijke organisatie de verplichtingen in
beginsel dienen te zijn afgedekt. Bij de inrichting van het financiële kader
van de privatisering van het SPF is het SPF meer zekerheid geboden dan
alleen een zuivere dekkingsgraad van de opgebouwde rechten. Zoals in
de memorie van toelichting is aangegeven staat het de wetgever vrij om
te bepalen op welke manier het vermogen dat niet nodig is voor de
dekking van 115 procent van de verplichtingen, zal worden aangewend.
Dat geldt voor de vrijval van f 340 miljoen met betrekking tot de reeds
ingegane invaliditeitspensioenen en die van f 1,35 miljard voor de
verwachte toekomstige invaliditeitspensioenen. Dit is evenzeer van
toepassing op de algemene reserve van f 1,57 miljard volgens het lasten
en baten systeem als voor de algemene reserve opgebouwde rechten
(f 3,6 miljard), mits in het laatste geval de aan de pensioenverplichtingen
toe te schrijven algemene reserve van 15 procent (f 0,9 miljard) hierop in
mindering wordt gebracht.

Voor de goede orde worden de hiervoor genoemde bedragen nog eens
geplaatst in het kader van de balansopstelling waarin ze, expliciet of
impliciet een rol spelen (bij een indertijd verondersteld pensioenver–
mogen van 9,6 miljard per ultimo 1992, exclusief de over te dragen
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verplichting over de reeds ingegane invaliditeitspensioenen en bijbe–
horend vermogen (0,34 miljard):

a. Passiefzijde opgebouwde rechten balans;
Contante waarde opgebouwde rechten 6 mrd
Algemene reserve 3,6 mrd
Totaal 9,6 mrd

b. Passiefzijde lasten en baten balans
Wiskundige reserve (lasten min baten) 8,0 mrd
incl.:
Reserve toekomstige
invaliditeitsverplichtingen 1,35 mrd
Reserve lopende

invaliditeitsverplichtingen (boven WAO) 0,11 mrd
Algemene reserve 1,57 mrd

9,6 mrd

3a
Op welke wijze is formeel en materieel een aanvullende verplichting

opgelegd aan de privaatrechtelijke organisatie uit hoofde van een
zorgvuldig beheer van de openbare middelen?

Formeel is geen aanvullende verplichting opgelegd aan de privaatrech–
telijke organisatie.

Materieel is de verplichting gebaseerd op de uitwerking van de
afspraken van het bestuurlijk overleg van 25 juni 1992 tussen enerzijds
de rijksoverheid en anderzijds de NS en het SPF. De besluitenlijst van dit
overleg is u middels een brief toegestuurd (kamerstukken II 1991/92,
21 800, nr. 5) De verdere uitwerking van de afspraak is vastgelegd in een
brief aan de NS.

4
Kan de verzelfstandiging niet doorgaan indien de wetgever zou

besluiten alsnog wettelijke bepalingen op te nemen over de inzet van de
reserves anders dan de f 340 miljoen, bijvoorbeeld bij amendement
vanuit de Kamer, met andere woorden kan het verzet van NS en SPF
daartegen ook dan praktische of juridische consequenties hebben?

Indien de wetgever besluit tot nadere wettelijke bepalingen is nieuw
bestuurlijk overleg met de NS en het SPF noodzakelijk. De privatisering
met ingang van 1 januari 1994 zal dan niet kunnen doorgaan.

Op deze plaats dient te worden verwezen naar de eerste paragraaf van
de Nota naar aanleiding van het verslag waar de gevolgen worden
beschreven die zich zullen voordoen indien 1 januari 1994 niet wordt
gehaald.

5
Kan nader worden ingegaan op de juridische gronden waarop de NS

eventueel stappen bij de rechter zou kunnen ondernemen indien de
Stichting SPF de afspraken niet naleeft?

De hier bedoelde afspraken zijn - in ieder geval in de relatie tussen de
NS en het SPF - van privaatrechtelijke aard. Zo deze afspraken naar het
oordeel van een der partijen door de wederpartij geschonden zouden
worden, staat het de betrokken partij vrij zich tot de burgerlijke rechter te
wenden.

Het is in het algemeen niet doenlijk om op voorhand aan te geven,
welke juridische acties de gelaedeerde in een dergelijk geval jegens zijn
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wederpartij zal kunnen instellen. Dit hangt immers af van de omstandig–
heden van het geval, welk geval zich thans - en naar mijn stellige
overtuiging ook in de toekomst, zoals ik in de Nota naar aanleiding van
het verslag heb uiteengezet - niet voordoet.

Wellicht ten overvloede kan ik wijzen op de mogelijkheden die een
gelaedeerde heeft om van zijn wederpartij nakoming of schadever–
goeding te vorderen.

6
Waarom wordt in tabel 1 systematisch een percentage van 11,2

premievergoeding van de overheid gehanteerd, nu dit is gebaseerd op
een berekeningssysteem dat de overheid afwijst? Wordt tabel 1 alleen
om die reden niet betekenisloos?

Het percentage van 11,2 wordt als een gegeven aanvaard. Voor de
onderbouwing wordt verwezen naar de Nota naar aanleiding van het
verslag.

De tabel is allesbehalve betekenisloos omdat de tabel aangeeft op
welke wijze de 11,2 procent wordt ingezet. De pensioenpremiever–
goeding van de rijksoverheid, de premievergoeding van de NS en de
overreserve van het SPF dragen er samen toe bij dat de loonkosten–
sprong in de onderlinge relatie tussen de NS en het SPF kan worden
opgevangen.

6a
Op basis van welk systeem van pensioenopbouw is in tabel 1 de reeks

CWOR, de contante waarde opgebouwde rechten, samengesteld? Is hier
het DGP-systeem gehanteerd ofjuist niet? Indien het DGP-systeem is
gehanteerd kan tabel 1 dan ook worden gegeven bij de hantering van het
systeem dat het rijk voorstaat?

De opgebouwde rechten methode is gehanteerd voor de berekening
van de reeks CWOR. De wijze van financiering van deze verplichting is
hierbij niet van belang.

7
Welke parameters bepalen thans de hoogte van de FOR? Zijn deze

inderdaad onafhankelijk van de pensioenpremies van de NS?

Uit de Exploitatie-overeenkomst Rijksoverheid-NS blijkt dat het
uitgangspunt bij de vaststelling van de FOR de kosten en opbrengsten
zijn in een basisjaar aangepast voor:

- de effecten van goedgekeurde ingrijpende wijzigingen in de dienst–
regeling voortkomend uit vervoersintegratie;

- de indexering van kosten en opbrengsten met het gewogen gemid–
delde van de arbeidskosten– en prijsniveau-ontwikkeling overeenkomstig
de daaromtrent overeengekomen systematiek;

- de aanpassingen voortvloeiend uit de FIMT en Financiële Risicobe–
heersing.

- de financiële gevolgen voortkomend uit de afspraken met NS met
betrekking tot de verzelfstandiging van het SPF (bestuurlijk overleg dd 25
juni 1992) en de voorgenomen toepassing op de NS-medewerkers van
de voor de particuliere sector geldende regels met betrekking tot ziekte
en sociale zekerheid. Deze parameters zijn onafhankelijk van de pensi–
oenpremie welke de NS aan het SPF moet betalen.

8
In welke zin is het percentage van 11,2 procent gehanteerd om

eenmalig de vertaling van de pensioenbijdrage naar de FOR vast te
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stellen? Welke financiële consequenties heeft dit gehad voor de meerja–
rencijfers FOR?

De pensioenpremie van 11,2 procent correspondeert met een bedrag
van f 170 miljoen. Dit bedrag is gedeeltelijk verwerkt in de FOR. De
meerjarencijfers van de FOR zijn aangepast voor mutaties in de pensi–
oenpremie sinds 1990. Verwezen kan worden naar paragraaf 3.2. van de
memorie van toelichting van voorliggend wetsvoorstel.

9
Leidt de aantekening bij tabel 1 dat dit de situatie is van voor het

Wijffels effect er al niet toe dat deze tabel betekenisloos is, zeker nu het
aangehouden bedrag vergoeding RO vanwege de premievergoeding al
snel hoger is dan het bedrag dat het rijk thans contractueel wil
vergoeden na Wijffels?

In het bestuurlijk overleg van 25 juni 1992 zijn tussen de rijksoverheid,
de NS en het SPF in verband met de verzelfstandiging van het SPF
afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de vergoeding van de pensi–
oenpremie. Wel is duidelijk dat in voorkomend geval de bedragen in de
tabel niet in overeenstemming kunnen blijken te zijn met de na afronding
van die onderhandelingen nieuw ontstane situatie. Dit verandert echter
niets aan de conclusie.

De tabel geeft weer dat de loonkostensprong in de onderlinge relatie
tussen de NS en het SPF kan worden gefinancierd.

Bij de implementatie van het advies van de commissie Wijffels zal
voorzover in de toekomst overheidsvergoedingen blijven bestaan daarin
(met inachtneming van het afgesproken verhogingstraject t.o.v. de
huidige 8%) met 11,2% pensioenpremievergoeding worden gerekend.

Tevens zal bij de afbouw van bestaande vergoedingen op dezelfde
wijze gerekend worden met 11,2% pensioenpremievergoeding. Voor de
goede orde wordt opgemerkt dat deze vergoeding tevens de kosten
sociale zekerheid (risicoverevening) omvat.

10
Kan tabel 1 worden gereproduceerd voor de situatie dat het bedrag

vergoeding RO vanaf de verzelfstandiging wordt gefixeerd op f200
miljoen?

Het is niet mogelijk om deze situatie schematisch weer te geven omdat
de f 200 miljoen die in het kader van Wijffels een rol speelt het een
andere grootheid betreft dan de pensioenpremievergoeding van de rijks–
overheid aan de NS.

11
Is het niet zo dat in de reeks salarissom van tabel 1 niet een structurele

loonkostenstijging van drie procent, maar ca. 3,2 procent is verwerkt? Is
dit niet aan de zeer hoge kant? Welke verandering treedt op indien wordt
uitgegaan van ca. 2 procent?

In de tabel is een structurele loonkostenstijging van drie procent
verwerkt. Dit is een technische veronderstelling, die samen met het
veronderstelde rendement van zeven procent, feitelijk leidt tot een reken–
rente van vier procent. Voorts kan worden opgemerkt dat er, zeker op de
langere termijn, een relatie bestaat tussen de hoogte van de algemene
loonstijging en de hoogte van de kapitaalmarktrente.

Wanneer de structurele loonkostenstijging op twee procent zou
worden gezet, dan mag ook een lager rendement worden verondersteld.
Indien dit op zes procent wordt geprikt, dan blijft de rekenrente vier
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procent. In dat geval treden er geen wezenlijke veranderingen op in de
uitkomsten van de berekeningen.

12
Waarom wordt in tabel 1 uitgegaan van een premievergoeding

overheid die vanaf 1996 hoger is dan de loonkostensprong en de
premieafdracht van NS aan SPF vanaf 2023?

De structurele pensioenpremie van 11,2 procent door de rijksoverheid
aan de NS is component van de kostenvergoeding en staat los van de
loonkostensprong. De premievergoeding en de loonkostensprong kunnen
niet in redelijkheid worden vergeleken.

13
Welke tariefstijging zou de NS gemiddeld moeten doorvoeren indien

de loonkostensprong na de verzelfstandiging niet zou worden
opgevangen via het premiereductiesysteem?

Wanneer de loonkostensprong direkt voor rekening van de NS komt,
betekent dit een kostenstijging van f 152 miljoen. Om deze kostenstijging
op te vangen is een reële tariefsverhoging nodig van ongeveer anderhalf
a twee procent. De loonkostensprong komt de komende jaren echter niet
voor rekening van de NS. Verwezen kan worden naar tabel 1 van de Nota
naar aanleiding van het verslag. Een tariefstijging als gevolg van de
privatisering van het SPF is niet aan de orde.

14
Kan worden ingegaan op de omvang van de stille reserve waarover het

SPF feitelijk beschikt door een conservatieve raming van de activa? Om
welke activa gaat het?

De stille reserve binnen de door het SPF gehanteerde waarderingsme–
thode wordt bepaald door het niet hanteren van de beurswaarde van
aandelen en het hanteren van een afschrijvingsmethodiek voor onroerend
goed. Ultimo 1992 bedroeg deze reserve ca f 900 miljoen.

15
De overeenstemming die is bereikt over tabel 1 is toch van weinig

waarde nu alleen het rijk zich na Wijffels al niet zal houden aan de daarin
opgenomen getallen? Is per saldo de afspraak dat de SPF-reserves zullen
worden afgebouwd tot een niveau dat in de marktsector gebruikelijk is
alvorens de NS pensioenpremies gaan betalen, uiteindelijk de enige
relevante afspraak? En is het dan niet essentieel dat onderdeel van die
afspraak een concrete dekkingsgraad van 115 procent vormt volgens een
door het rijk geaccepteerd pensioensysteem berekend? Is het wetstech–
nisch mogelijk deze laatste punten in het wetsvoorstel op te nemen?

De tabel geeft aan dat het mogelijk is voor de NS en het SPF de
loonkostensprong in hun onderlinge relatie te financieren. Dit laat
onverlet de eigen verantwoordelijkheid van zowel de NS als het SPF om
na de privatisering de financiële verhouding in te richten.

De afspraak dat de SPF-reserves zullen worden afgebouwd tot een
niveau dat in de marktsector gebruikelijk is, is niet de enige relevante
afspraak.

De privatisering van het SPF kon doorgang vinden doordat de NS
bereid was de door de privatisering stijgende loonkosten voor haar
rekening te nemen. De NS toonde deze bereidheid tegen de achtergrond
van een structurele pensioenpremievergoeding van de rijksoverheid en
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doordat de overreserve van het SPF zou worden ingezet ter financiering
van de loonkostensprong.

De dekkingsgraad van 115 procent is een middel het moment aan te
geven waarop de loonkostensprong voor rekening van de NS zal komen
uitgaande van de veronderstellingen bij de tabel.

Voor wat betreft de wetstechnische mogelijkheden wordt verwezen
naar de Nota naar aanleiding van het verslag.

16
Is hetjuist om te veronderstellen dat indien het regeringsvoorstel

wordt gevolgd, het aanvaarde gewijzigd amendement-Melkert/Terpstra
op wetsvoorstel 20 437 per saldo materieel geen gevolg heeft gehad of
krijgt, in die zin dat uiteindelijk het oorspronkelijk wetsvoorstel wordt
gevolg?

Het amendement-Melkert/Terpstra heeft in die zin een rol gespeeld dat
deze in het totale kader van de beoordeling van de financiële positie van
het SPF is meegenomen. Geconstateerd is dat er geen reden is om de
financiële positie van het SPF te versterken. Voorts is met de NS en het
SPF overeengekomen dat de privatisering van het SPF geen negatieve
financiële effecten voor de rijksbegroting met zich zal brengen. Hiermee
is duidelijk dat het bedrag waarop het amendement-Melkert/Terpstra
betrekking heeft, niet alsnog ten laste van de rijksbegroting zal worden
besteed ten gunste van het SPF (of - maar dan op indirekte wijze - ten
gunste van NS). Materieel zal derhalve het oorspronkelijke wetsvoorstel
20 437 worden gevolgd.

17
Kan nog eens worden aangegeven op welk bedrag het amendement

Melkert/Terpstraziet (20437), nr. 13), herberekend naar guldens 1993?
Is het juist om te veronderstellen dat indien de Kamer nu zou beslissen
om een andere aanwending aan die middelen te geven dan de regering
voor ogen staat, conform de strekking van het amendement, dit geld in
feite nergens beschikbaar is?

Hoe heeft de begroting waarop de genoemde annuiteiten waren
opgenomen wat betreft die annuiteiten sinds 1989 geluid.

Het bedrag waarop het amendement-Melkert/Terpstra betrekking heeft
is f 94,2 miljoen.

Indien de Kamer van mening zou zijn dat de financiële positie van het
SPF het noodzakelijk maakt dat dit bedrag met het oog op de privati–
sering van het SPF toch aan dat fonds zou moeten worden overgemaakt,
zou de Kamer daarmee tevens uitspreken dat de ter zake van de privati–
sering gehanteerde uitgangspunten niet worden onderschreven. Tot die
uitgangspunten behoort immers ook de stelling dat de privatisering van
het SPF niet mag leiden tot negatieve financiële effecten voor de rijksbe–
groting. Een verplichting tot betaling van f 94,2 miljoen aan het SPF zou
ertoe leiden dat een budgettair probleem ontstaat.

Het bedrag van f 94,2 miljoen is niet beschouwd als een verplichting,
aangezien eerst een nader besluit zou moeten worden genomen over de
vraag of dat bedrag al dan niet alsnog ten gunste van het SPF zou
moeten worden besteed. Zodoende is het bedrag van f 94,2 miljoen niet
op de begroting van Binnenlandse Zaken opgenomen. Wel is in de
memorie van toelichting op de Slotwet/rekening betreffende het jaar
1992 (kamerstukken II 1992/93, 23 277, nr. 3, blzz. 31 en 32) aange–
geven dat onder de garanties van f 140,7 miljoen in de saldibalans per
31 december 1992 (bijlage 2 van die memorie) ook het onderhavige
bedrag van f 94,2 miljoen is begrepen.
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18
Komt het feit dat de beantwoording van het VV van de Eerste Kamer

op wetsvoorstel 20 437 tot op heden niet heeft plaatsgevonden, ook
voort uit de aard van de in dat VV opgeworpen vragen?

Nee, de beantwoording van het voorlopig verslag van de Eerste Kamer
op wetsvoorstel 20 437 heeft gewacht op de uitkomst van de discussie
omtrent de privatisering en is op 5 november 1993 naar de Eerste Kamer
gezonden.
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