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Geachte heer Kruithof,
Op de eerste plaats wil ik u hartelijk danken voor uw brief van 3 september jl. (kenmerk
RG20-023), waarin u een dringend beroep doet op NS om geen bezuinigingen door te voeren
die tot gevolg hebben dat de trein niet meer voor iedereen toegankelijk is en die het hart
raken van de hoogkwalitatieve dienstverlening op en rond de Nederlandse Spoorwegen.
Dat de consumentenorganisaties de dienstverlening van NS de waardering “hoog
kwalitatieve dienstverlening” geven, waardeer ik zeer.
Mede vanwege die waardering en het belang dat we als NS hechten aan de toegankelijkheid
van het spoorsysteem, spijt het mij zeer dat ik nu geen garanties kan geven dat deze
dienstverlening in de toekomst het zelfde zal blijven. Helaas raakt de coronacrisis alles en
iedereen, inclusief NS.
Juist bij NS merken we de gevolgen van de coronacrisis en het feit dat mensen minder
gebruik maken van de trein; naar verwachting lopen we de komende jaren 4,7 miljard euro
aan inkomsten mis.
Om ons bedrijf financieel gezond te houden zullen we kritisch naar de bedrijfsvoering
moeten kijken en is onze directie in overleg met de vakbonden en de Centrale
Ondernemingsraad over de toekomst van NS.
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Op dit moment moet ik de uitkomsten van dit proces afwachten en afhankelijk van de
uitkomsten zullen we daarna met onze partners, waaronder ook de
consumentenorganisaties, het gesprek aangaan over onze toekomstige dienstverlening aan
onze reizigers.
Zodra hier meer over te melden valt, zal ik dat zeker ook naar het ROCOV Gelderland doen.
Voor de tussenliggende tijd heb ik uw signaal wel doorgegeven aan de meest betrokken
collega’s zodat zij hiermee rekening kunnen houden bij hun afwegingen.
Ik ga ervan u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

M.C. (Maarten) Haverkamp
Directeur NS Regio Noordoost

