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In de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat' bestond behoefte
een aantal nadere vragen aan de regering voor te leggen over het
wetsvoorstel. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft deze vragen
beantwoord bij brief van 22 november 1993.

De commissie brengt van dit nadere 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
Welke tariefstijging zou de NS gemiddeld moeten doorvoeren indien

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

Wanneer de loonkostensprong direct voor rekening van NS komt,
betekent dit een kostenstijging van f 175 miljoen. Om deze kostenstijging
op te vangen is een tariefsverhoging nodig van 10 a 15 procent.

(In het antwoord op een schriftelijke vraag van de PvdA fractie is
abusievelijk een verkeerd percentage opgenomen.)

2
In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van een structurele pensioenpre–

mievergoeding van de overheid aan de NS van 11,2%. Betekent dit dat
de overheid zich, ongeacht de implementatie van het kabinetsstandpunt–
Wijffels, hiermee structureel bindt aan een overheidsbijdrage voor dit
doel?

Een ander traject, dat naast de privatisering van het SPF is ingezet, is
de beoogde verzelfstandiging van de NS. In het kader van de implemen–
tatie van het advies van de commissie-Wijffels zal de FOR, waar de
pensioenpremievergoeding tot en met 1993 een van de componenten
van was, worden afgebouwd. De FOR wordt echter als een geheel gezien
en bestaat niet uit losse componenten. De FOR wordt vastgesteld door
de kosten en opbrengsten in een basisjaar aan te passen.

De componenten zijn genoemd bij vraag 7 van voorgaand schrijven
aan de Kamer van 5 november 1993 (23 305, nr. 9).

Bij de onderhandelingen over de afbouw van de hoogte van de FOR,
die in het kader van de implementatie van het kabinetsstandpunt zal
plaatsvinden, is de rijksoverheid derhalve niet gebonden aan enig
percentage maar zal als uitgangspunt de hoogte van de totale FOR 1993
worden genomen. Deze afbouw zal worden vastgelegd in een overgangs–
contract Reizigers dat, zoals toegezegd, aan de Kamer zal worden
voorgelegd.

3
Het is onwenselijk dat een te hoge pensioenpremiebijdrage wordt

afgewenteld op de tarieven. Kan het bestuur van de Stichting SPF in een
brief aangeven dat na de privatisering een zodanige pensioenpremiebij–
drage van NS zal worden gevraagd dat de reserves een niveau bereiken
dat bij bedrijfspensioenfondsen gebruikelijk is?

In de bijlage1 bij deze brief is een verklaring van het bestuur van de
Stichting Spoorwegpensioenfonds gevoegd waarin zij bevestigen dat na
privatisering een premiebeleid gevoerd zal worden, zodanig dat de
reserve van de Stichting SPF wordt afgebouwd tot een niveau dat voor
bedrijfspensioenfondsen gebruikelijk is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen

1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parle–
mentaire Documentatie.
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