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Geachte voorzitter, 

 

Hieronder volgen de antwoorden op de vragen van het lid Hermans over de bonussen 

van de NS-directie. 

 

1. Hoe kijkt u aan tegen de mededeling van de NS-directie dat als de NS niet in staat 

wordt gesteld om de prijzen tot tweemaal toe te verhogen in het huidige kalenderjaar, 

zij gedwongen is de service aan de reiziger te verminderen en het onderhoud van de 

stations te verwaarlozen? 

 

1. In het Overgangscontract II zijn met de  staat afspraken gemaakt omtrent het mini-

mum bedieningsniveau met NS Reizigers B.V. Ik zal de NS Reizigers B.V. hieraan 

houden. 

 

2. Bent u van mening dat het meer voor de hand ligt om te snoeien in de salarissen van 

de bestuurders in plaats van de “snijden in de dienstverlening”? Zo neen, waarom 

niet? 

 

2. In de statuten van de NS is geregeld dat de vergoeding van de bestuurders van de 

NS wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen (RVC). De RvC is vrij om 

hierover afspraken te maken met de bestuurders van de NS. 

Over de prestaties van de NS Reizigers B.V. zijn met de staat afspraken gemaakt in 

het Overgangscontract II. Ik zal de NS hieraan houden. Snijden in de dienstregeling 

beneden het hierin afgesproken minimum voorzieningen niveau kan niet. 

 

Aan 

de voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 
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3. Kunt u aangeven waaraan de bonussen voor de bestuurders van de NS gerelateerd 

zijn en welk bedrag er in totaal gemoeid is met de in 2002 behaalde bonussen? 

 

3. Uit het jaarverslag heb ik vernomen dat het variabele deel van het salaris ten dele 

gebaseerd is op het bedrijfsresultaat van het voorafgaande jaar en ten dele op niet fi-

nanciële bedrijfsdoelstellingen van het voorafgaande jaar. 

 Het totaal bedrag aan variabele beloning is € 106.108,= geweest. 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

 

Roelf H. de Boer  


