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388
Vragen van de leden Geurts, Van Helvert en Omtzigt (allen CDA) aan de
Minister van Financiën over het bericht «Voormalig NS-topman Huges spant
kort geding aan om vergoeding» (ingezonden 6 augustus 2015).
Antwoord van Minister Dijsselbloem (Financiën) (ontvangen 27 oktober 2015)
Vraag 1
Klopt het dat de heer Huges, voormalig topman van de NS, een kort geding
heeft aangespannen voor een forse ontslagvergoeding?1
Antwoord 1
De heer Huges heeft op 4 augustus een dagvaarding ingediend voor een kort
geding. Nadien is NS tot een schikking gekomen met de heer Huges en is het
dus niet tot een kort geding gekomen. Over deze schikking bent u op
6 augustus geïnformeerd.
Vraag 2 en 3
Is de variabele beloning van de heer Huges over 2014 inmiddels teruggevorderd door de Raad van Commissarissen zoals u heeft aangekondigd? Zo nee,
waarom niet en zo ja, wanneer?2
Is de variabele beloning van de heer Huges over 2014 inmiddels terugbetaald? Zo nee, wanneer zal die terugbetaald worden?
Antwoord 2 en 3
Het door de heer Huges terugbetalen van de variabele beloning over 2014 is
onderdeel van de getroffen schikking. De schikking is inmiddels financieel
afgehandeld, waarmee de variabele beloning feitelijk is terugbetaald.
Vraag 4
Klopt het dat de NS vrijwillig de Nederlandse corporate governance
bepalingen naleeft en dat alle uitzonderingen in het jaarverslag vermeld
staan?3
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Antwoord 4
Ja dat klopt. Ondanks dat NS geen beursgenoteerde onderneming is, past NS
de Nederlandse Corporate Governance Code toe. Indien wordt afgeweken van
de Code wordt hierover een toelichting opgenomen in het jaarverslag.
Vraag 5
Kunt u het renumeratierapport en het verslag van de Raad van Commissarissen over 2013 en 2014 aan de Kamer doen toekomen?
Antwoord 5
De jaarlijkse beloningen maken onderdeel uit van het jaarverslag. Op die
manier wordt verantwoording afgelegd over de toegekende beloningen en of
deze binnen het geldende bezoldigingsbeleid valt.
Vraag 6
Heeft u als aandeelhouder van de NS kwijting verleend over het gevoerde
beleid over 2014 aan de Raad van Commissarissen en aan de Raad van
Bestuur? Zo ja, wanneer heeft u dat voor elk van deze gremia gedaan?
Antwoord 6
Door mij is tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 4 maart
jongstleden kwijting/decharge verleend aan de Raad van Commissarissen en
Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid over boekjaar 2014.
Vraag 7
Klopt het dat de NS in haar jaarverslag een eventuele ontslagpremie of een
vergoeding in een vaststellingsovereenkomst aan de heer Huges moet
vermelden en moet motiveren?
Antwoord 7
Ja, de uitkomst van de schikking met de heer Huges zal onderdeel uitmaken
van het jaarverslag over 2015.
Vraag 8
Kunt u, indien er een vaststellingsovereenkomst gesloten wordt, onmiddellijk
openbaar maken hoeveel er betaald wordt aan de heer Huges en niet
wachten tot het jaarverslag van volgend jaar?
Antwoord 8
In mijn brief aan de Kamer van 6 augustus heb ik de elementen van de
schikking genoemd, alsmede het totale bedrag dat hiermee samenhangt. De
vaststellingsovereenkomst zelf heb ik ter vertrouwelijke inzage gelegd.
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