Voorzitter
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SGP, het CDA en de PVV voor
deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Koopmans (31305, nr. 45).
Vóór stemmen de leden: Griffith, Van Haersma Buma,
Haverkamp, Hessels, Van Heugten, Van Hijum, Ten
Hoopen, Jager, Kamp, Knops, Koopmans, Koppejan,
Roland Kortenhorst, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van
Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot Babberich, Omtzigt,
Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Remkes, De Roon,
De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers,
Schreijer-Pierik, Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies,
Van der Staaij, Teeven, Van Toorenburg, Uitslag, Vietsch,
Van der Vlies, Jan de Vries, Weekers, Wiegman-van
Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg,
Aasted Madsen-van Stiphout, Agema, Anker, Aptroot,
Atsma, Van Baalen, Van Beek, Bilder, Biskop, Blanksmavan den Heuvel, Blok, Van Bochove, Boekestijn, Bosma,
Brinkman, Ten Broeke, Van der Burg, Van de Camp,
Çörüz, Cramer, Dezentjé Hamming-Bluemink, Tony van
Dijck, Jan Jacob van Dijk, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van
Gennip en Graus.
Tegen stemmen de leden: Halsema, Van der Ham, Hamer,
Heijnen, Irrgang, Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut,
Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp,
Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Marijnissen,
Ouwehand, Pechtold, Peters, Polderman, Poppe, Van
Raak, Roefs, Roemer, Samsom, Smeets, Spekman, Tang,
Tichelaar, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen,
Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos, Waalkens, De Wit,
Wolbert, Arib, Azough, Besselink, Blom, Boelhouwer,
Bouchibti, Bouwmeester, Van Dam, Depla, Van Dijken,
Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van Gent, Van Gerven
en Gill’ard.

Spekman, Tang, Tichelaar, Timmer, Ulenbelt, Van der
Veen, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Vermeij, Vos,
Waalkens, De Wit, Wolbert, Arib, Azough, Besselink,
Blom, Boelhouwer, Bouchibti, Bouwmeester, Van Dam,
Depla, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak, Eijsink, Van
Gent, Van Gerven, Gill’ard, Halsema, Hamer, Heijnen,
Irrgang, Jacobi, Jansen, Kalma, Kant, Karabulut,
Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam,
Van Leeuwen, Leijten, Lempens en Marijnissen.
Tegen stemmen de leden: De Nerée tot Babberich,
Omtzigt, Ortega-Martijn, De Pater-van der Meer, Pechtold,
Remkes, De Roon, De Rouwe, Rutte, Schermers,
Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smilde,
Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Teeven, Van
Toorenburg, Uitslag, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries,
Weekers, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Wilders,
Willemse-van der Ploeg, Aasted Madsen-van Stiphout,
Agema, Anker, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Van Beek,
Bilder, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van
Bochove, Boekestijn, Bosma, Brinkman, Ten Broeke, Van
der Burg, Van de Camp, Çörüz, Cramer, Dezentjé
Hamming-Bluemink, Tony van Dijck, Jan Jacob van Dijk,
Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Graus, Griffith,
Van Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Hessels,
Van Heugten, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Kamp,
Knops, Koopmans, Koppejan, Roland Kortenhorst, Koşer
Kaya, De Krom, Madlener, Mastwijk, Van Miltenburg en
Neppérus.
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 76 tegen
56 stemmen is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Roemer/Roefs
(31305, nr. 50).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 73 tegen
59 stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD, de
ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (31305, nr. 46).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks en de PVV voor deze motie
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 19 juni 2008 over Vervoerplan NS
en beheer ProRail.

In stemming komt de motie-Roefs/Duyvendak (31305,
nr. 47).

De voorzitter: Ik meld de Kamer dat voor dit debat het
kerstregime geldt.

De voorzitter: Wij gaan opnieuw hoofdelijk stemmen.

©

De heer Van der Ham (D66): Volgens mij is niemand de
zaal ingekomen of uitgegaan en zijn de verhoudingen
identiek. Wij hoeven niet opnieuw hoofdelijk te stemmen.

De heer De Krom (VVD): Voorzitter. Ik zal meteen
overgaan tot het indienen van de volgende motie.

De heer Madlener (PVV): Ik stel toch een hoofdelijke
stemming voor.

Motie
De Kamer,

De voorzitter: Dan gaan wij over tot hoofdelijke
stemming.

gehoord de beraadslaging,

Vóór stemmen de leden: Ouwehand, Peters, Polderman,
Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, Samsom, Smeets,

overwegende dat bij de voorgestelde prestatieindicatoren (KPI’s) van ProRail en NS geen KPI is
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De heer De Krom (VVD)
© M. Sablerolle – Gouda

opgenomen over de kostenefficiëntie c.q. kosteneffectiviteit van de organisaties;
verzoekt de regering, in overleg met de NS en ProRail de
toegevoegde waarde van een dergelijke KPI te verkennen
en daarover aan de Kamer te rapporteren,

Ik ben het met de heer De Krom eens dat de efficiëntie
van de Nederlandse Spoorwegen een belangrijk
onderwerp is; een efficiëntie die zowel door het
ministerie van Financiën, als aandeelhouder van de NS,
als door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in de
gaten moet worden gehouden. Of het mogelijk is om nu
op voorhand te zeggen dat er een nieuwe prestatieindicator efficiëntie bij moet komen, is maar zeer de
vraag, want het gaat om bedrijfsvertrouwelijke gegevens
van de NS die door concurrenten kunnen worden
gebruikt bij aanbestedingen en er bestaat geen zorggebiedefficiëntie in de concessie. Uitkomsten van de
prestatie-indicator kunnen daarom niet zo maar gebruikt
worden voor het aansturen van de NS. Een indicator kan
te grof zijn om een goed beeld van de echte efficiëntie te
geven. Daarbij is het totaal aantal indicatoren met
veertien al hoog.
Voorzitter. Ik noem deze argumenten niet om niet
serieus met deze oproep van de heer De Krom om te
gaan. Ik wil alleen zeggen dat dit wel past binnen de
bredere afweging, waarin er ook tal van bezwaren zijn. Ik
heb van de heer De Krom begrepen dat wij elkaar daarin
goed begrijpen. Ik heb geen bezwaar tegen de motie als
ik deze als volgt mag uitleggen, namelijk dat er in het
verkeer tussen de NS en Financiën in de rol van
aandeelhouder en in overleg met Verkeer en Waterstaat
in het kader van de brede evaluatie, wordt bezien of er
mogelijkheden zijn om een nieuwe indicator aan deze
richting toe te voegen.

en gaat over tot de orde van de dag.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid De
Krom. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 142 (29984).
Ik constateer dat er geen andere leden zijn die moties
willen indienen.
©
Minister Eurlings: Voorzitter. Op dit punt is behoorlijk
lang van gedachten gewisseld tijdens het algemeen
overleg. Ik heb tijdens die gedachtewisseling gemeld dat
de financiële doelstellingen van de NV NS an sich geen
onderdeel uitmaken van de in het Vervoerplan genoemde
prestaties. De financiële doelstellingen zijn met name
onderwerp van gesprek tussen de Nederlandse Spoorwegen en zijn aandeelhouder, zijnde het ministerie van
Financiën. In dat samenspel wordt gesproken over het
rendement dat de NS moet halen, dus de verhouding
tussen kosten en opbrengsten. De NS moet op grond
van de concessie voor het hoofdrailnet wel veel
financiële informatie aanleveren bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Dit gebeurt via de financiële
verantwoording en de financiële prognose voor het
hoofdrailnet. Deze informatie, die trouwens echt van
vertrouwelijke aard is, wordt gebruikt door Verkeer en
Waterstaat om de ontwikkeling van de efficiëntie te
berekenen. Het gaat bij deze berekening onder andere
om omzet, kosten en resultaat per fte, omzet, kosten en
resultaat per reizigerskilometer in spits- en daluren en de
vergelijkbaarheid voor zitplaatskilometer, bakkilometer,
treinkilometer, et cetera. Het woord bakkilometer zal de
heer Cramer – die hier niet aanwezig is – vast meer
zeggen dan mij in eerste instantie. Eén à twee keer per
jaar vinden hierover gesprekken plaats met de NS.
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Zeevaartbeleid

De voorzitter: Wij stemmen volgende week dinsdag
over de ingediende motie.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 5 juni 2008 over het zeevaartbeleid.
©
Mevrouw Roefs (PvdA): Voorzitter. In het AO heeft met
name staatssecretaris De Jager duidelijk aangegeven dat
hij met ons wil meedenken. Ik wil dat graag vastleggen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de Nederlandse zeevaart van eminent
belang is voor het Nederlandse maritieme cluster en de
Nederlandse economie;
overwegende dat de concurrentiepositie van de
Nederlandse zeevaart afgelopen jaren is verslechterd en
het Europese ’’level playing field’’ is verstoord;
overwegende dat de staatssecretaris van Financiën heeft
aangegeven, bereid te zijn tot het maximaal benutten
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