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Geachte voorzitter, 

 

Hieronder ontvangt u, mede namens de minister van Financiën, de antwoorden op de 

vragen van het lid Duyvendak over bonussen van de NS-directie. 

 

1. Heeft u er kennis van genomen dat de NS-directie over het jaar 2002 financiële  

bonussen ontvangt? 

 

1. Uit het jaarverslag heb ik vernomen dat het salaris van de directie bestaat uit een 

vast en een variabel deel. 

 

2. Wat is uw oordeel over deze bonussen, zeker in het licht van de prestatie van het 

bedrijf NS-reizigers? Vindt u het terecht dat de directie deze bonussen ontvangt ter-

wijl de punctualiteit van de treinen niet of nauwelijks is gestegen? Zo ja, waarom? Zo 

neen, waarom niet? 

 

2. Deze twee zaken zie ik los van elkaar. Bij de NS is de bepaling van de aard en om-

vang van de beloning van de directie de verantwoordelijkheid van de Raad van 

Commissarissen (RvC). Ik kan me goed voorstellen dat er bijzondere prestaties gele-

verd zijn door de directie zonder dat dit meteen in alle relevante prestatie-indicatoren 

binnen de betreffende periode zichtbaar is geworden. Ik ga er vanuit dat de RvC 

hierover verantwoording gaat afleggen in de aandeelhoudersvergadering.  

Over de operationele prestaties van de NS Reizigers B.V. zijn met de staat 

beleidsmatig afspraken gemaakt. Ik zal de NS hieraan houden. 
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3. Hoe beoordeelt u de bonussen voor de directie in het licht van uw juridische actie om, 

gezien de slechte prestaties, de prijsstijging van de treinkaartjes te beperken? 

 

3. Zie het antwoord op vraag 2. 

 

4. Bent u van mening dat het verstrekken van deze bonussen slecht is voor het imago 

van het bedrijf en de indruk versterkt dat de directie van de NS meer met zichzelf be-

zig is dan met haar klanten? Zo neen, waarom niet? 

 

4. Variabele beloningen zijn er in het algemeen op gericht om de verdere verbetering 

van bedrijfsprestaties te stimuleren. Onder verwijzing naar antwoord 2 kan ik geen 

oordeel geven over het in vraag 4 gestelde. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Roelf H. de Boer  


