
Waarom Huisinga weg moet 
en de verzelfstandiging 

van de NS teruggedraaid 
'Deze man moet weg, ' luidde de boodschap op de 
protestkaarten die de SP in de eerste week van 
juni op de stations verspreidde. De foto van NS
president-directeur Huisinga maakte duidelijk wie 
bedoeld werd. Tot de enthousiaste ondertekenaars 
behoorde in ieder geval Kamerlid Harry van Bom
mel - blijkt uit een opinieverhaal waarvan je hier 
een samenvatting vindt. 

De NS-top zit gevangen in haar 
dnoombeeld van een groeiend 
C€lncern, voor wie het om het 
even is waar en hoe omzet en 
winst worden behaald. De di
recteuren komen niet uit een 
cultuur van dienst verlenen aan 
reizigers -de dagelijkse wereld 
van conducteurs, machinisten 
zn \okettisten - maar hoppen als 

theroepsbestuurders van bedrijf 
1maar bedrijf. Het taalgebruik, 

preken over klanten in plaats 
van over reizigers, spreekt al 

oekdelen. Het is evenmin toe
vallig dat het goederenvervoer 
1100rrang krijgt boven het perso
nnenvervoer. Dit onzalige con
tract met belanghebbenden in de 
grootindustrie is de oorzaak van 
veel vertragingen voor duizen-

d ~\\ 'l'e\z.i.gers. 
DJ)e oriëntatie op marktwerking 
~.:rn privatisering heeft er ook toe 
}Jeleid dat de verschillende dien-
snen van de NS, waarin het be
ttlrijf werd opgeknipt, langs el
kkaar heen werken. De directie 
lneeft er weinig oog voor, horen 

we regelmatig van personeelsle
den. Zo kon de chaos op Konin
ginnedag ontstaan. Het doel, 
meer marktwerking, dus los
knippen en eventueel verkoop 
van onderdelen, heiligt de wan
boel. Reizigers worden steeds 
vaker geconfronteerd met ver
tragingen en uitval van treinen. 
In de treinen is het vaak een 
troep, op de stations wordt be
zuinigd op het loketpersoneel, 
en beperkt het groeiend aantal 
winkels de loopru imte. Ernsti
ger is het dat het gevaar groeit 
dat er ongelukken gebeuren 
door de vele storingen in het 
materieel en de uitputting van 
het personeel. 

Als zaken en taken zo gigan
tisch fout lopen, dienen mensen 
op hun verantwoordelijkheid 

. te worden aangesproken. SP, 
GroenLinks en de PvdA beplei
ten dat Huisinga moet opstap
pen. Minister Netelenbos 
schrikt daar nog voor terug en 
zegt dat ze geen bevoegdheid 

heeft. Dat is een heel vreemde 
zaak. De staat is voor 100 pro
cent eigenaar van de NS-groep, 
en zou geen zeggenschap heb
ben over het bestuur? In ieder 
particulier bedrijf heeft een 
groot-aandeelhouder de nodige 
invloed, vaak zelfs al met 5 pro
cent van de aandelen. De vraag 
is niet of Netelenbos daadwer
kelijke veranderingen kán door
voeren, de vraag is of ze het wû. 
Wat de minister ten onrechte 
probeert te doen, is zich ver
schui len achter de Raad van 
Commissarissen. Die zeven 
man sterke raad heeft steeds 
voluit achter het wanbeleid 
sinds 1995 gestaan- van hen is 
moei lijk iets goeds te verwach
ten . En dat is ook logisch als je 
bekijkt wie erin zitten. Presi
dent-commissaris Timmer heeft 
banden met Shell, die belangen 
heeft in het goederenvervoer, en 
was betrokken bij Europese 
Ronde Tafel van industriëlen, 
de lobbygroep die al heel lang 
pleit voor liberalisering van het 
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spoor. Bouw zit er voor de 
KLM, die belangen heeft bij de 
verbindingen van Schi phol met 
Brussel, Parijs en Düsseldorff. 
Kalff en Jacobs zitten er voor 
ABN-AMRO en ING, die de 
projectontwikkeling op NS
locaties financ ieren. De Graaf 
was als secretaris-generaal van 
het ministerie van Algemene 
Zaken (1994-97) de rechterhand 
van Kok in de tijd dat tot ver
zelfstandiging van de NS werd 
besloten. En Castricum heeft, 
als PvdA-woordvoerder in de 
Tweede Kamer voor verkeer 
in 1994, eveneens de koers naar 
liberalisering ondersteund. 
Van dit gezelschap is niet te ver
wachten dat zij over haar eigen 
schaduw springt. De overheid 
moet dus als eigenaar het voor
touw nemen. Om te beginnen 
moet de directie duidelijk ge
maakt worden dat ze beter op 
kan stappen. Vervolgens dient 
het verstand weer de overhand 
te krijgen in transport land en de 
onzalige verzelfstandiging van 
de NS teruggedraaid te worden. 
Een Kamermeerderheid is ja
renlang wat dubbel in zijn hou
ding ten opzichte van de NS. 
Aan de ene kant lag er de eis dat 
het spoor moet functioneren als 
een zelfstandig bedrijf, maar 
aan de andere kant gaat de po
litiek toch steeds weer op de 
directeursstoel zitten als er 
problemen zijn. Dat laatste is 
volkomen terecht. Maar dat gaat 
niet samen met die eerste eis: 
verzelfstandiging en privatise
ring. Voor mij is duidelijk dat er 
een ingrijpende structuurveran
dering nodig is, waardoor de 
overheid steviger grip op het be
drijf krijgt. e 
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